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Εισαγωγή 
 
 
  Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια τάση για διασύνδεση των 

Πληροφοριακών Συστημάτων. Το εγχείρημα είναι δύσκολο επειδή τα Συστήματα 

στηρίζονται σε διαφορετικό υλικό, σε διαφορετικές πλατφόρμες και σε διαφορετικές 

εφαρμογές.  

  Η πιο συμφέρουσα λύση είναι η δημιουργία ενός προτύπου που θα είναι 

ανεξάρτητο από πλατφόρμα και εφαρμογή. Στις μέρες μας, η τεχνολογία που 

ικανοποιεί αυτά τα κριτήρια και βρίσκεται σε μεγάλη άνθιση είναι τα Web Services. 

Τα Web Service με την βοήθεια interface παρέχουν λειτουργικότητα μέσω κοινών 

αποδεκτών πρωτοκόλλων σε ετερογενή συστήματα. 

  Η τρέχον διπλωματική εργασία ασχολείται με την δημιουργία μιας ολοκληρωμένης 

εφαρμογής σε Web Services στην οποία θα προσπαθήσουν να επικοινωνήσουν δύο 

εφαρμογές που είναι γραμμένες σε διαφορετική γλώσσα. Θα δημιουργηθούν δύο 

Web Services σε διαφορετική γλώσσα και στην συνέχεια μια Web-based εφαρμογή 

θα τα χρησιμοποιεί. Η εργασία ξεκινάει και εξηγεί πως δημιουργείται ένα Web 

Service, πως αποθηκεύεται σε κάποιο χώρο για να μπορεί οποιοσδήποτε να το 

χρησιμοποιήσει, πως ψάχνει κάποιος να το βρει στον αποθηκευτικό χώρο και τέλος 

πως το χρησιμοποιεί. Κάνοντας ένα βήμα παραπάνω η εργασία προσπαθεί να 

δημιουργήσει ένα πρότυπο το οποίο να αντιλαμβάνεται την λειτουργικότητα του Web 

Service και να μπορεί να καταλαβαίνει εάν είναι κατάλληλο για χρήση και στην 

συνέχεια να το χρησιμοποιεί αυτόματα. Ο τελευταίος στόχος μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μόνο με την βοήθεια του Semantic Web (σημασιολογικού ιστού) 

που θέλει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ορίζετε η πληροφορία. 

  Ξεκινώντας την διπλωματική εργασία στο  πρώτο κεφάλαιο υπάρχει μια εισαγωγή 

στην έννοια των Web Services, στα πρωτόκολλα που χρησιμοποιεί, στην 

αρχιτεκτονική της και στις τρέχουσες τεχνολογίες που υπάρχουν στις μέρες μας. 

Επιπλέον γίνεται μια εισαγωγή στο Semantic Web. 

  Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται σε θεωρητικό υπόβαθρο με την εφαρμογή που 

πρόκειται να γίνει. Στο κεφάλαιο 2.1 αναφέρεται το πρόβλημα. Στο 2.2 υπάρχει το 

σενάριο πάνω στο οποίο στηρίζεται η εφαρμογή και στο 2.3 παρουσιάζεται η λύση 

της εφαρμογής. 

  Στο κεφάλαιο τρία παρουσιάζεται η υλοποίηση της εφαρμογής. Εν συνεχεία στο 

κεφάλαιο 3.1 προβάλλονται τα εργαλεία που υπάρχουν στα Web Services και τους 

λόγους για τους οποίους επιλέχθηκαν ορισμένα από αυτά. Το 3.2 ασχολείται με το 

σενάριο υλοποίησης δηλαδή τι πρόκειται να συμβεί κατά την υλοποίηση. Στο 3.3.1 

 4



αναλύονται διάφορά εργαλεία PHP για τα Web Services. Μερικά από αυτά θα 

χρησιμοποιηθούν στην συνέχεια κατά την υλοποίηση της εφαρμογής. Στο 3.3.2 

δημιουργείται το πρώτο Web Service το οποίο θα είναι βασισμένο στην PHP. Το 

3.3.3 ασχολείται με την δημιουργία Web Service σε Java. Στην συνέχεια το 3.3.4 -5 

εστιάζονται  στην δημοσίευση - αναζήτηση των Web Services. Το κεφάλαιο 3.3.6 

περιγράφει τον Δικτυακό Τόπο που χρησιμοποιεί την λειτουργικότητα των Web 

Services. Στο κεφάλαιο 3.4 γίνεται η προσέγγιση της εφαρμογής από την πλευρά του 

Semantic Web Services. 

 Τέλος στο 4ο κεφάλαιο παραθέτονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν και οι 

δυσκολίες που αντιμετωπίσθηκαν κατά την υλοποίηση της εφαρμογής. 

 Σε αυτό το σημείο θα ήθελα θερμά να ευχαριστήσω τον υπεύθυνο της διπλωματικής 

μου εργασίας κύριο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Πρωτόγερο Νικόλαο 

για την αμέριστη βοήθεια και συνεργασία του σε όλη την διάρκεια περάτωσης της 

διπλωματικής εργασίας. 
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1. Web Services – Πρωτόκολλα – Αρχιτεκτονική 
 
 

1.1.1 XML 
 
  Η XML (eXtensible Markup Language) είναι ένα σύνολο από κανόνες για τη 

δημιουργία ετικετών (tags) που περιγράφουν τα δεδομένα ενός εγγράφου καθώς και 

προσδιορίζουν και τα διάφορα μέρη από τα οποία αποτελείται ένα έγγραφο. 

Επιπλέον είναι μια μεταγλώσσα με την οποία μπορούμε να ορίσουμε άλλες γλώσσες 

σήμανσης. Με την XML μπορεί κάποιος να δημιουργήσει ένα σύνολο από ετικέτες 

που επιθυμεί και να τις χρησιμοποιήσει όπως αυτός επιθυμεί. 

  Η xml έχει στόχο την αποθήκευση, μεταφορά και ανταλλαγή και όχι την επίδειξη 

δεδομένων. Κάθε XML έγγραφο μπορεί να αναπαρασταθεί με ένα δέντρο από tags. 

 
 

1.1.2 XML Schema 
 

  To XML Schema περιγράφει τις επιτρεπτές τιμές στα elements, attributes, entities 

και relationships ενός xml εγγράφου. Δηλαδή ένα xml έγγραφο περιέχει δεδομένα τα 

οποία περιορίζονται από ένα XML schema. Μπορεί να ειπωθεί ότι το XML schema 

είναι γραμματικές για περιγραφή εγκύρων δέντρων και τύπων δεδομένων. 

 

1.2 Τι είναι ένα Web Service; 
 
  Τα Web Services (υπηρεσίες του ιστού)  είναι ουσιαστικά XML έγγραφα 

αναπαραστάσεις προγραμμάτων, αντικειμένων ή κειμένων που είναι προσπελάσιμα 

μέσω Internet για απ’ ευθείας αλληλεπίδραση μεταξύ εφαρμογών. Τα Web Services 

μπορούν να προσπελαστούν με χρήση φυλλομετρητών, αλλά δεν απαιτείται η χρήση 

ούτε φυλλομετρητή ούτε HTML. Τα Web Services παρέχουν έναν ανεξάρτητο από 

δεδομένα μηχανισμό παρουσίασης των υπηρεσιών της επιχείρησης, με χρήση 

στάνταρτ XML πρωτοκόλλων. 

  Τα Web Services είναι λογισμικό που σχεδιάσθηκε για να υποστηρίζει 

διαλειτουργικότητα μεταξύ εφαρμογών διαμέσου ενός δικτύου (π.χ. Internet) 

βασισμένου σε Internet πρωτόκολλα.  Η διαλειτουργικότητα επιτυγχάνεται διαμέσου 

ενός συνόλου XML βασισμένα πρότυπα (πρωτόκολλα) τα οποία είναι τα Web 

Services Description Language (WSDL),  Simple Object Access Protocol (SOAP), 
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και Universal Description, Discovery,  Integration (UDDI). Αυτά τα πρότυπα 

χρησιμοποιούνται για τον ορισμό, την δημοσιοποίηση, την αναζήτηση και την 

χρησιμοποίηση των Web Services. Με την λέξη ορισμός, εννοείται η δημιουργία ενός 

Web Service. Με την όρο δημοσίευση εννοείται η αποθήκευση του URI του Web 

Service ή ακόμα και του ίδιου του Web Service σε ένα registry (αποθηκευτικός 

χώρος). Πληροφορίες για την registry αναφέρονται σε επόμενο κεφάλαιο.  

 Τα Web Services είναι το μέσω για την αλληλεπίδραση διαφόρων λογισμικών 

χρησιμοποιώντας XML μηνύματα. Τα Web Services μπορούν να αναπτυχθούν σε 

οποιαδήποτε πλατφόρμα χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε γλώσσα 

προγραμματισμού(11) δηλαδή είναι μια τεχνολογία που υποστηρίζεται από όλες 

σχεδόν τις γλώσσες.  Ουσιαστικά ένα Web Service εκθέτει μια λειτουργικότητα από 

ένα λογισμικό την οποία θα μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα άλλο λογισμικό. Τα 

λογισμικά μπορεί να είναι αναπτυγμένα από διαφορετική γλώσσα προγραμματισμού 

και να τρέχουν σε διαφορετικό λειτουργικό σύστημα. Αυτό επιτυγχάνεται λόγω του 

ότι, η πληροφορία που ανταλλάσσεται μέσω των λογισμικών, είναι σε XML.  

 

 

Σχήμα 1.1 – Λειτουργία του Web Service 

 

  Το μοντέλο του Web Service είναι δομημένο να αλληλεπιδρά ανάμεσα σε τρεις (3) 

ρόλους(2) όπως φαίνεται στο σχήμα 1.1. Οι τρεις ρόλοι είναι οι service provider, 

service registry και ο service requestor. Οι λειτουργίες που λαμβάνουν χώρα σε αυτό 

το σύστημα είναι οι εξής: δημιουργία του Web Service, δημοσίευση του Web Service 
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σε μια registry, αναζήτηση ενός Web Service σε μια registry και τέλος κάλεσμα του 

Web Service. 

  Σε ένα τυπικό σενάριο, ο service provider δημιουργεί το Web Service και το 

δημοσιεύει στο service registry. Ο service requestor με την σειρά του αναζητάει στην 

service registry το συγκεκριμένο Web Service. Αφού το εντοπίσει, τότε το καλεί και 

λαμβάνει χώρα η αλληλεπίδραση με τον service provider. 

 

1.2.1 Παραδείγματα από Web Services 
 

  Στο Internet υπάρχουν μια μεγάλη γκάμα από έτοιμα Web Services τα οποία 

παρέχουν συγκεκριμένη λειτουργικότητα στον χρήστη. Στον πίνακα 1 παραθέτονται 

ενδεικτικά δύο από αυτά. 

 

Εταιρεία Web Services Διαδικασία που 

επιτελεί 

Google 

(μηχανή 

αναζήτησης) 

http://api.google.com/GoogleSearch.wsdl Μέσω του WS ο 

χρήστης θέτει  

ερωτήματα στην 

μηχανή αναζήτησης 

και του επιτρέπει τα 

αποτελέσματα σε 

επεξεργάσιμή μορφή 

XMETHODS http://www.xmethods.net/sd/2001/CurrencyExchangeService.wsdl Χρησιμοποιείται για 

συνάλλαγμα για 

μετατροπή από το 

νόμισμα της μια χώρας 

σε μια άλλη.  

 

  Το συνηθισμένο σενάριο στα Web Service είναι ο καταναλωτής των Web Service να 

είναι WEB εφαρμογή ενώ ο παροχέας των WS είναι κανονική ή WEB εφαρμογή. 

 

1.2.2 Πλεονεκτήματα των Web Services 
 
Τα πλεονεκτήματα από τα web services[2] είναι τα παρακάτω: 
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• Διαλειτουργικότητα. Ένα web service παρέχει ανεξαρτησία τόσο από 

λειτουργικό σύστημα όσο και από το hardware. Επομένως μπορεί να υπάρχει 

διαλειτουργικότητα ανάμεσα σε εφαρμογές που έχουν χτιστεί από άλλη γλώσσα 

προγραμματισμού, τρέχουν σε διαφορετικό λειτουργικό σύστημα και λειτουργούν 

σε διαφορετικό hardware. 

• Οικονομία: Ο καταναλωτής των Web Services παίρνει έτοιμες τις διαδικασίες 

που χρειάζεται από ένα άλλο λογισμικό, επομένως δεν χρειάζεται να 

δημιουργήσει τις διαδικασίες από την αρχή. Επομένως υπάρχει οικονομία σε 

χρόνο και χρήμα.  

• Ενσωμάτωση: Το WS έχει το πλεονέκτημα της ενσωμάτωσης του σε 

οποιοδήποτε σύστημα χωρίς να χρειάζεται κάποια αλλαγή. Σε ένα υπάρχον 

λογισμικό σύστημα που λειτουργεί μέσα στο Internet η δημιουργία ενός web 

service δεν απαιτεί αλλαγές στον μηχανισμό του συστήματος. 

• Εύκολη δημοσίευση και αναζήτηση. Παρέχουν ευκολία στην αναζήτηση και 

στην χρήση τους, κάνοντας και τις δύο διαδικασίες ταχύτατες. Η δημοσίευση και 

αναζήτηση γίνονται σε ένα αποθηκευτικό χώρο, μια registry. 

• Επέκταση και Συντήρηση: Ο κώδικας ενός Web Service είναι δυνατό να 

ανανεωθεί με εύκολο τρόπο παρέχοντας έτσι επιπρόσθετες υπηρεσίες στους 

χρήστες του. Σε ένα Web Service είναι αποθηκευμένες οι μέθοδοι που θα κάνει 

χρήση ο καταναλωτής που θα καλέσει το Web Service και όχι ο κώδικας 

υλοποίησης των μεθόδων. Έτσι υπάρχει το πλεονέκτημα η επιχείρηση που 

δημοσίευσε το Web Service να αλλάξει τον κώδικα μιας μεθόδου του, χωρίς να 

χρειάζεται να αλλάξει ο τρόπος που ο καταναλωτής έχει πρόσβαση σε αυτόν 

δηλαδή αλλάζει η υλοποίηση και όχι το interface. 

• Μικρό κόστος δημιουργίας και χρήσης: Σε ένα λογισμικό σύστημα υπάρχουν 

ήδη κάποιες διαδικασίες που χρειάζεται να επεκταθούν σε on-line υπηρεσίες, 

επομένως η δημιουργία ενός Web Service είναι οικονομική αφού ο κώδικας ήδη 

υπάρχει απλώς επεκτείνεται για να είναι προσβάσιμος και από αλλά λογισμικά. 

Από την πλευρά του πελάτη (καταναλωτή τον Web Service)  το κόστος 

ενσωμάτωσης ενός Web Service είναι μια οικονομική διαδικασία. 

•  Χρήση λογισμικών συστημάτων: Τα λογισμικά συστήματα που 

χρησιμοποιούν τα Web Service γίνονται πιο λειτουργικά και πιο φιλικά αφού 

παρέχουν περισσότερες υπηρεσίες στους χρήστες. 
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1.3 SOAP 
 
  Το πρωτόκολλο SOAP (Simple Object Access Protocol) βασισμένο και αυτό στην 

XML, παρέχει μια τυποποιημένη διαδικασία για την ανταλλαγή XML μηνυμάτων 

διαμέσου ενός δικτύου, συνήθως μέσω του HTTP πρωτοκόλλου. Υπάρχουν πολλά 

διαφορετικά πρότυπα μηνυμάτων στo SOAP αλλά το πιο κοινό είναι το RPC στο 

οποίο σε ένα δίκτυο ο πελάτης στέλνει ένα μήνυμα αίτησης στον διακομιστή και 

αυτός απαντάει αμέσως στέλνοντας ένα μήνυμα απάντησης στον πελάτη. 

 Tο RPC (remote procedure call) πρωτόκολλο είναι ένας μηχανισμός που επιτρέπει 

την εκτέλεση ρουτινών σε απομακρυσμένο υπολογιστή διαμέσου ενός δικτύου. 

Επειδή το SOAP έχει ένα τυποποιημένο τρόπο μεταφοράς ετερογενής πελάτες και 

διακομιστές μπορούν να ανταλλάξουν διαλειτουργικότητα. Για παράδειγμα .ΝΕΤ 

πελάτες μπορούν να καλέσουν λειτουργικότητα από μια EJBs εφαρμογή διαμέσου 

του SOAP, Java πελάτες μπορούν να καλέσουν .NET Components κ.α. 

  Παράδειγμα ενός SOAP μηνύματος είναι ο παρακάτω κώδικας. 
<soap:Envelope 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
   <soap:Body> 
     <getProductDetails xmlns="http://warehouse.example.com/ws"> 
       <productID>827635</productID> 
     </getProductDetails> 
   </soap:Body> 
 </soap:Envelope> 
 

 Ουσιαστικά τα SOAP μηνύματα είναι ένα XML έγγραφο. 

 
Σχήμα 1.2 Δομή ενός SOAP μηνύματος 
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  Όπως φαίνεται και από το παραπάνω σχήμα ένα SOAP μήνυμα έχει ως ρίζα το tag 

soap:Envelope το οποίο υποδηλώνει ότι το XML έγγραφο είναι ένα SOAP μήνυμα. 

Το tag soap:Body περιέχει το κυρίως μήνυμα για τον τελικό αποδέκτη. Το όνομα τις 

μεθόδου και οι παράμετροι της, περιέχονται μέσα σε αυτό το tag. 

  Όπως ειπώθηκε παραπάνω τα μηνύματα αυτά στέλνονται μέσω του πρωτοκόλλου 

HTTP. Η απάντηση σε ένα τέτοιο μήνυμα είναι πάλι ένα SOAP μήνυμα που στέλνεται 

μέσω του HTTP και συμφωνεί με την δομή του σχήματος 1.2.  

  Όλες οι διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια Web Service διαδικασία όπως η 

δημοσίευση ενός Web Service, η αναζήτηση ενός Web Service και η σύνδεση του 

παροχέα - αιτούμενου του Web Service, γίνονται με την ανταλλαγή SOAP 

μηνυμάτων. 

 

1.4 WSDL 
 
  Η WSDL (Web Service Description Language) είναι μια γλώσσα βασισμένη στην 

XML και περιγράφει το interface από ένα Web Service με ένα τυποποιημένο τρόπο. 

Το WSDL έγγραφο περιγράφει την λειτουργικότητα του Web Service (μέθοδοι του 

web service, παράμετροι και τα αποτελέσματα που επιστρέφει), την πρόσβαση σε 

αυτό (πρωτόκολλα που θα χρησιμοποιηθούν και σύνταξη των SOAP μηνυμάτων) και 

το που βρίσκεται η υπηρεσία (ένα URL).   
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Σχήμα 1.3. Εννοιολογική Αναπαράσταση WSDL εγγράφου. 

 
  Το WSDL έγγραφο χωρίζεται σε τρία καθορισμένα στοιχεία (όπως φαίνεται στο 

σχήμα 3) τα οποία είναι, τα περιεχόμενα και οι τύποι δεδομένων, η λειτουργικότητα 

(συναρτήσεις) και τα καθορισμένα πρωτόκολλα για την ανταλλαγή μηνυμάτων . 

Εντός των τριών αυτών στοιχείων υπάρχουν και κάποια υποστοιχεία ή μέρη τα οποία 

είναι: 

• Messages: Αφηρημένος τρόπος αναπαράστασης των δεδομένων στα 

μηνύματα που ανταλλάσσονται. 

• Data types: Καθορίζονται οι τύποι δεδομένων χρησιμοποιώντας ένα σύστημα 

τύπων π.χ. XSD. 

• Operation: Καθορίζονται αφηρημένα οι μέθοδοι για την χρησιμοποίηση τους 

στα μηνύματα. 

• Port Type: Ένα αφηρημένο σύνολο λειτουργιών που αντιστοιχούν σε ένα ή 

περισσότερα τερματικά στοιχεία.  

• Binding: Καθορίζει το πρωτόκολλο και την μορφοποίηση δεδομένων για τις 

λειτουργίες και τα μηνύματα που ορίζονται για συγκεκριμένο port type. 

• Port: Είναι ο συνδυασμός ενός binding και μιας διεύθυνσης δικτύου, για να 

παρέχει την διεύθυνση επικοινωνίας με το Web Service. 

 12



• Service:  Μια συλλογή από συσχετιζόμενα τερματικά σημεία. 

 

 

1.5 Τι είναι η Registry(1) 

 
  H registry είναι ένας κοινόχρηστος πόρος, συχνά βασισμένος σε εφαρμογή WEB 

και επιτρέπει την business-to-business αλληλεπίδραση.  Η registry είναι κάτι σαν τον 

τηλεφωνικό κατάλογο. Δίνει την ικανότητα στους πελάτες της, να εντοπίσουν εύκολα 

τις επιθυμητές business οντότητες και τα services που αυτή παρέχει. Πιο κατανοητά 

μια επιχείρηση που θέλει να παρέχει λειτουργικότητα στους πελάτες της μέσω Web 

Service πρέπει να δηλώσει τα στοιχεία της, σε μια registry. Στην συνέχεια θα 

δημοσιεύσει τις υπηρεσίες (Web Services) που παρέχει, οι οποίες θα συνδέονται με 

τα ήδη στοιχεία που έχει δηλώσει. Η registry παρέχει την δημοσίευση και την 

αναζήτηση των WS.  

  Υπάρχει μεγάλη ποικιλία από registries. Οι πιο δημοφιλής είναι δύο η Universal 

Description, Discovery, Integration (UDDI) και η ebXML. 

 

1.5.1 UDDI(8) 

  
  Η UDDI είναι μια registry που παρέχει τυποποιημένους μηχανισμούς για την 

περιγραφή των εταιρειών, την δημοσίευση των υπηρεσιών τους, την αναζήτηση 

άλλων εταιριών που παρέχουν τις επιθυμητές υπηρεσίες και την ενοποίηση με αυτές. 

Ανάλογα με τον τρόπο αναζήτησης η UDDI παρέχει: 

• White Pages: Oι οποίες επιτρέπουν στον καταναλωτή να αναζητήσει 

διευθύνσεις και πληροφορίες για επικοινωνία για κάποιον που έχει 

καταχωρήσει την υπηρεσία του σε αυτήν. Η διαδικασία αυτή είναι όμοια με 

την αναζήτηση σε έναν τηλεφωνικό κατάλογο, το τηλέφωνο και την διεύθυνση 

επικοινωνίας ενός επιχειρηματία. 

• Yellow Pages: Oι οποίες περιέχουν τις πληροφορίες ταξινομημένες, βάση 

κάποιας συγκεκριμένης κατηγοριοποίησης. Για παράδειγμα ο τηλεφωνικός 

κατάλογος παρέχει “yellow pages” στις οποίες έχει κατηγοριοποιημένες όλες 

τις επιχειρήσεις βάση του αντικειμένου απασχόλησης τους, π.χ. λογιστές, 

ξενοδοχεία, καφετέριες κ.λ.π. Οι “yellow pages” επιτρέπουν να προστεθεί 

κάθε έγκυρη κατηγοριοποίηση σε μια business οντότητα στις “white pages”. 

• Green Pages: οι οποίες περιγράφουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι 

business οντότητες. Φανταστείτε να αναζητάτε στον τηλεφωνικό κατάλογο τι 
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υπηρεσίες προσφέρει ένα υπουργείο. Ως συμπέρασμα οι “green pages” 

περιέχουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες οι οποίες προέρχονται από κάποια 

business διαδικασία. 
 

Το μοντέλο πληροφοριών της UDDI αποτελείται από τέσσερα στοιχεία: 

 

• Πληροφορίες για την επιχείρηση: Αυτές οι πληροφορίες υπάρχουν στο 

στοιχείο businessEntity το οποίο περιέχει τα στοιχεία μιας επιχείρησης. Τα 

πιο σημαντικά είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό (identifier), το όνομα της 

επιχείρησης, πληροφορίες επικοινωνίας, σύντομη περιγραφή της 

επιχείρησης, κατηγοριοποίηση της επιχείρησης και ένα URL που δείχνει σε 

επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση.  

• Πληροφορίες για την υπηρεσία: Αυτές περιγράφονται από το στοιχείο 

businessService το οποίο περιέχει περιγραφή της υπηρεσίας, πληροφορίες 

κατηγοριοποίησης και ένα URL με πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία. 

• Binding πληροφορίες: Αυτές περιγράφονται από το bindingTemplate 

στοιχείο, το οποίο παρέχει οδηγίες με το πώς μπορεί να καλέσει κάποιος το 

Web Service. Οι οδηγίες μπορεί να είναι σε μορφή WSDL ή σε μορφή 

κειμένου. 

• Πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές των υπηρεσιών: Αυτές 

περιγράφονται από το στοιχείο tModel το οποίο αναπαριστά τις τεχνικές 

προδιαγραφές της υπηρεσίας. Το tModel εκτός από το όνομα του και την 

επιχείρηση που το δημιούργησε,  περιέχει για την υπηρεσία ορισμό του 

interface, πρωτόκολλα ασφάλειας κ.α. Το στοιχείο tModel προσδιορίζει 

μοναδικά ένα Web Service. Όταν ένα tModel αποθηκεύεται σε μία UDDI 

registry, του αναθέτεται ένα μοναδικό κλειδί (uuid). 

   

Τα τέσσερα στοιχεία της UDDI γίνονται πιο κατανοητά από το ακόλουθο σχήμα. 
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<businessEntity> 
    name,contacts,description, etc. 

<businessService> (1..n) 
   grouping of services 

<bindingTemplate> (1..n) 
   technical information 

<tModel> 
   spec. implemented   
        by  web service 
   URL pointer to spec. 

Σχήμα 1.4 – Τα τέσσερα στοιχεία του UDDI μοντέλου  

 

1.5.1.2 UDDI API 
 

  Το UDDI API αποτελείται από δύο (2) μέρη: το Inquiry API και το Publish API.  

 

1.5.1.2.1 Publish API 
 
  To publish API παρέχει μεθόδους για δημοσίευση και ενημέρωση πληροφοριών σε 

μια UDDI registry. Η επίκληση των μεθόδων του publish API απαιτούν έλεγχο των 

δικαιωμάτων του χρήστη και συνήθως γίνονται μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS.  

  To API αποτελείται από μεθόδους για αποθήκευση πληροφοριών όπως οι: 

save_business, save_service, save_binding, save_tModel.  

  Επίσης το API διαθέτει μεθόδους για την διαγραφή των πληροφοριών: 

delete_business, delete_service, delete_binding και delete_tModel. Αυτές οι μέθοδοι 

παίρνουν ως όρισμα το uuid κλειδί (το οποίο δημιουργείται από την registry την 

πρώτη φορά που δημοσιεύεται η πληροφορία.  

 

1.5.1.2.2 Inquiry API 
 
  To Inquiry API παρέχει μεθόδους για αναζήτηση πληροφοριών στην registry. 

Μερικές από αυτές τις μεθόδους είναι οι: find_service, get_businessDetail, 

get_serviceDetail, get_bindingDetail και get_tModelDetail. 

  Στο κεφάλαιο τρία που υπάρχει η υλοποίηση της εφαρμογής θα χρησιμοποιηθούν 

οι μέθοδοι του Inquiry API. 
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1.5.2 ebXML(12) 

 

  Η ebXML (Electronic Business XML) είναι business-to-business XML και είναι 

πρωτοβουλία της UN/CEFACT (United Nations Centre for Trade Facilitation) και της 

OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards).  

  Η ebXML registry επιτρέπει την δημοσίευση και αναζήτηση πληροφοριών σχετικά 

με τις επιχειρήσεις. Αποτελείται από διάφορα components τα οποία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν είτε μόνα τους είτε πιο αποδοτικά όλα μαζί αυξάνοντας τον σκοπό 

της ebXML. Αυτά τα components είναι το messaging services, το registry/repository, 

το CPP (Collaboration Protocol Profile) και CPA (Collaboration Protocol Agreement), 

το BPSS (Business Process Specification Schema) και core components. To CPP 

είναι XML έγγραφο που περιέχει πληροφορίες σχετικά με με μία επιχείρηση και τον 

τρόπο που ανταλλάσσει πληροφορίες με τις άλλες επιχειρήσεις. Το CPA είναι επίσης 

ένα XML έγγραφο το οποίο περιγράφει τα σημεία στα οποία έχουν συμφωνήσει δύο 

επιχείρησης έτσι ώστε να συνεργαστούν. 

  Η UDDI registry είναι registry τον metadata μόνο, ενώ η ebXML registry είναι και 

metadata registry και repository που μπορεί να αποθηκεύσει δεδομένα. Μόνο τα 

metadata των Web Service αποθηκεύονται στην UDDI registry. Το πραγματικό Web 

Service (έγγραφο WSDL) δεν βρίσκεται στην UDDI registry αλλά στον παροχέα του 

Web Service (σχήμα 1 – Service Provider). Σε αντίθεση η ebXML που είναι και 

registry και repository θα περιέχει όλα τα metadata, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα 

σχετικά artifacts του Web Service. 

 
 

1.6 Semantic Web(9) 

 
 
  Η αρχιτεκτονική Semantic Web (SW) - σημασιολογικός ή νοηματικός ιστός- είναι η 

μετεξέλιξη του Διαδικτύου και ειδικότερα του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web). Ο 

στόχος του SW είναι να εξελίξει το σημερινό Διαδίκτυο έτσι ώστε οι πληροφορίες που 

υπάρχουν και διακινούνται σε αυτό να είναι επεξεργάσιμες από τους υπολογιστές. 

  Το SW είναι η επέκταση και βελτίωση του σημερινού Web στην κατεύθυνση, 

κυρίως, της δόμηση της πληροφορίας έτσι ώστε να είναι προσπελάσιμη από 

προγράμματα υπολογιστών με τελικό στόχο την αυτοματοποίηση πολλών 

λειτουργιών στο Διαδίκτυο. Στην κατεύθυνση αυτή τα σημερινά κείμενα στις σελίδες 
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του Web θα αντικατασταθούν με δομημένα κείμενα και δεδομένα σε μορφή XML και 

RDF. Η σημερινή αναπαράσταση που προορίζεται για χρήση από ανθρώπους θα 

αντικατασταθεί από αναπαράσταση κατανοητή στους υπολογιστές. Στο σχήμα 1.5 

φαίνεται πως είναι το Web σήμερα και πως πρόκειται να είναι μελλοντικά δηλαδή 

από Ιστός να γίνει σημασιολογικός Ιστός. 

 

Web

Web 
application

Web 

HTML

Web 
application 

Semantic Web 

XML

Web
Web  

Service 

Σχήμα 1.5  Web – Semantic Web 

 

1.6.2 Αρχιτεκτονική Semantic Web 
 
 
Η αρχιτεκτονική του Semantic Web απεικονίζεται ακολούθως: 
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Σχήμα7. Αρχιτεκτονική του Semantic Web 

 
• XML – eXtensible Markup Language: Γλώσσα για την περιγραφή διαφόρων 

ειδών δεδομένων. 

• XML Schema: Περιγράφει τις επιτρεπτές τιμές σε ένα XML έγγραφο 

• RDF – Resource Description Framework: Μια ευέλικτη γλώσσα, ικανή να 

περιγράψει με σαφήνεια πληροφορία διαφόρων ειδών και μεταδεδομένα. 

• RDF Schema: Η γλώσσα που περιέχει τα μέσα για τον ορισμό του λεξιλογίου 

γλωσσών βασισμένων στην RDF, για συγκεκριμένες εφαρμογές. 

• Ontology: Γλώσσες που ορίζουν λεξιλόγια και την χρήση όρων στα πλαίσια 

ενός συγκεκριμένου λεξιλογίου. Η RDF χρησιμοποιείται γα την κατασκευή 

οντολογιών, η οποία με την σειρά της χρησιμοποιείται από πιο σύνθετες 

γλώσσες οντολογιών, όπως η OWL. 

• Logic and Proof: Η λογική επαγωγή είναι βασικό κομμάτι της δημιουργίας 

συνεκτικότητας και ορθότητας στα δεδομένα και στην επαγωγή λογικών 

συμπερασμάτων. 

• Trust: Το μέσο για την ταυτοποίηση της ταυτότητας και η απόδειξη ότι τα 

δεδομένα και οι υπηρεσίες προς χρήση είναι έγκυρα.  

 

 

1.6.3 Οντολογίες 
 
  Οι οντολογίες θα απασχολήσουν την διπλωματική εργασία, αφού στο κεφάλαιο τρία 

θα μελετηθεί μια προσέγγιση κατά την οποία εισάγεται σημασιολογία στα Web 

Services με την βοήθεια οντολογιών. Οι οντολογίες περιέχουν πληροφορίες για τα 

είδη και έννοιες που περιγράφουν. Σαν ορισμός μπορεί να ειπωθεί ότι οι οντολογίες 

είναι μια αυστηρή περιγραφή των αντικειμένων-πόρων και των σχέσεων μεταξύ τους. 
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Οι οντολογίες βοηθούν μια ομάδα χρηστών να έχει κοινή αντίληψη για τα αντικείμενα-

πόρους που δηλώνουν ή χρησιμοποιούν. 

 Σε αυτό το σημείο έγκειται η δυσκολία ώστε η κοινότητα χρηστών να συμφωνήσει 

στην οντολογική περιγραφή του πεδίου ενδιαφέροντος τους. 

  Για την περιγραφή των οντολογιών υπάρχουν διάφορες γλώσσες όπως οι WSMF 

(Web Service Modeling Framework), OWL-S και IRS (Internet Reasoning Service). H 

γλώσσα OWL-S εξετάζεται στο τρίτο κεφάλαιο 
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2. Problem - Solution 
 

2.1 Το πρόβλημα 
 
  Η τρέχων διπλωματική εργασία θέλει να δημιουργήσει ένα πρότυπο το οποίο θα 

μπορεί ψάχνοντας σε ένα αποθηκευτικό χώρο (registry) να βρίσκει αυτόματα τις 

υπηρεσίες που αυτό θέλει. Η λέξη αυτόματα σημαίνει αναζήτηση των υπηρεσιών 

βάση της λειτουργικότητας και όχι  βάση του ονόματος της υπηρεσίας και των 

συναρτήσεων της. Στην συνέχεια θα ενσωματώνει τις υπηρεσίες σε μια εφαρμογή και 

θα εκμεταλλεύεται την λειτουργικότητα τους. 

store house

Server 1 

Server 2 

Server 3 

Network 

  πρότυπο 

publish

Client 

find 

Network

Integrate 
services 

 
Σχήμα 2.1 – Βασική ιδέα προτύπου 

 

  Το πρότυπο θα πρέπει να είναι: 

• Ανεξάρτητο από πλατφόρμα: Δηλαδή οι εφαρμογές Server και Client του 

σχήμάτος 2.1 θα μπορούν να είναι δημιουργημένες σε οποιαδήποτε γλώσσα 

και να τρέχουν σε οποιαδήποτε λειτουργικό σύστημα. Π.χ. η εφαρμογή Client 

να είναι γραμμένη σε .Net και η Server J2EE, php κ.λ.π. 

• Να λειτουργεί στο δίκτυο: Δηλαδή να μπορεί να λειτουργεί μέσω ενός 

προτύπου δικτύου που είναι ευρέως αποδεκτό. 

• Να μπορεί να αναζητήσει και να επεξεργαστεί αυτόματα την υπηρεσία: 

Δηλαδή ένας Server να δημιουργεί μια γενική υπηρεσία βασισμένη σε ένα 

πρότυπο. Η υπηρεσία δεν θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί ειδικά για την 

εφαρμογή πελάτη αλλά για οποιονδήποτε θέλει να κάνει χρήση αυτής. Για 
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αυτό τον λόγο η υπηρεσία είναι γενική. Από την άλλη πλευρά η εφαρμογή 

πελάτη δεν θα πρέπει να γράφει κώδικα ειδικά για κάθε υπηρεσία αλλά θα 

μπορεί να χειρίζεται αυτόματα τις υπηρεσίες. 

 

  Το πρότυπο που πρόκειται να δημιουργηθεί εκπληρώνει τις πρώτες δύο 

 

.2 Σενάριο 

 έχει επιλέγει για την εφαρμογή του παραπάνω θεωρητικού 

 το λογισμικό και το υλικό των 

 

προϋποθέσεις και εν μέρει την τρίτη.  

2
 
Το σενάριο που  

προτύπου είναι ένα Δικτυακός Τόπος, που θα προβάλει τα προϊόντα διαφόρων 

εταιρειών για να μπορεί ο καταναλωτής να συγκρίνει τις τιμές, να βλέπει την 

διαθεσιμότητα τους και να κάνει την πιο συμφέρουσα αγορά για αυτόν. Ο Δικτυακός 

Τόπος θα πρέπει να λαμβάνει τις πληροφορίες για τα διάφορα προϊόντα των 

εταιριών ως υπηρεσίες (Web Services) από αυτές.  

  Φυσικά τον τόπο δεν θα τον ενδιαφέρει καθόλου

εταιριών. Απλός θα δέχεται το πρότυπο τις πληροφορίες των υπηρεσιών τους, και θα 

τις προβάλει στον δικτυακό τόπο. Τελικός αποδέκτης των περιεχομένων του τόπου 

είναι φυσικά ο καταναλωτής. 

 

 
Σχήμα 2.2 – Σενάριο υλοποίησης του προτύπου 

 

store house

Company 1 

Company 2 

Company 3 

Network 

  πρότυπο 

Network

publish

Web Site 

find
Consumer 

Products’ 
information 
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  Στο παραπάνω σχήμα φαίνεται ολοκληρωμένο το σενάριο υλοποίησης της 

προτύπου που πρόκειται να δημιουργηθεί. Αρχικά οι εταιρείες δημοσιεύουν τις 

υπηρεσίες τους σε κάποιο αποθηκευτικό χώρο ο οποίος βρίσκεται στο δίκτυο. Στην 

συνέχεια το πρότυπο αναζητεί στον αποθηκευτικό χώρο τις υπηρεσίες που 

σχετίζονται με τα κριτήρια που επιθυμεί, ακολούθως τις καλεί και δημοσιεύει τα 

αποτελέσματα στον δικτυακό τόπο. 

 

2.3 Λύση του προβλήματος 
 
  Η λύση του παραπάνω προβλήματος χωρίζεται σε δύο μέρη: 
 
Α) Στην επιλογή κατάλληλων τεχνολογιών - πρωτοκόλλων για επικοινωνία και 
ανταλλαγή δεδομένων καταναλωτή υπηρεσιών, παροχέα υπηρεσιών και registry. 
Β) Στην επιλογή του λογισμικού υλοποίηση των εφαρμογών πελάτη – 
διακομιστή. 
 
  Επειδή η επικοινωνία των εφαρμογών πρέπει να είναι ανεξάρτητη από πλατφόρμα 

επιλέχθηκε η τεχνολογία Web Services που στηρίζεται στην XML η οποία είναι 

αποδεκτή σχεδόν από όλες τις γλώσσες προγραμματισμού. Επιπλέον η μεταφορά 

των μηνυμάτων SOAP των Web Services στηρίζονται στο ευρέως χρησιμοποιούμενο 

πρωτόκολλο http.  

  Με την επιλογή υλοποίησης της εφαρμογής με τεχνολογία Web Services 

εκπληρώνονται τα δύο κριτήρια του κεφαλαίου 2.2 δηλαδή το πρότυπο να είναι 

ανεξάρτητο από πλατφόρμα και να λειτουργεί στο δίκτυο. Το τρίτο κριτήριο “Να 

μπορεί το πρότυπο να επεξεργαστεί αυτόματα οποιαδήποτε υπηρεσία” αναλύεται 

λεπτομερειακώς στο κεφάλαιο 3.   

  Ως αποθηκευτικός χώρος των υπηρεσιών θα επιλέγει μια UDDI registry. Οι 

παροχείς των Web Services ο ένας θα είναι κατασκευασμένος σε Java και ο άλλος 

σε PHP. Οι εφαρμογές αυτές θα έχουν αποθηκευμένες τις πληροφορίες τους σε 

βάσεις δεδομένων. Για βάσεις έχουν επιλεγεί δύο mysql στιγμιότυπα επειδή είναι free 

και έχουν εύχρηστα εργαλεία διαχείρισης των βάσεων. 

 Από την άλλη μεριά ο καταναλωτής των Web Services θα είναι γραμμένος σε PHP. 

Επομένως και το πρότυπο που πρόκειται να γραφεί στην διπλωματική θα είναι 

γραμμένο σε PHP. 
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UDDI 

Company 1 

Company 2 

Company 3 

Network 

  πρότυπο 

publish

Web Site 

find

Network

Products’ 
information 

Consumer 

 
Σχήμα 2.3 – Τεχνολογίες της εφαρμογής 
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3. Αρχιτεκτονική της εφαρμογής 
 
 

3.1 Εργαλεία ανάπτυξης – Διαθέσιμες Τεχνολογίες 
 
 Τα εργαλεία ανάπτυξης που χρησιμοποιήθηκαν στην διπλωματική εργασία είναι:  

  Για την πρώτη επιχείρηση που θα παρέχει υπηρεσίες χρησιμοποιήθηκαν τα 

ελεύθερα λογισμικά PHP και mysql. Το πακέτο λογισμικό που επιλέχθηκε είναι το 

appserv-win32-2.5.4a.exe από τον δικτυακό τόπο http://www.appservnetwork.com/ 

το οποίο περιλαμβάνει τον apache server με php version 5.0.4, την mysql έκδοση 

4.1.7 και το εργαλείο διαχείρισης της βάσης phpmyadmin. Για την δημιουργία του 

Web Service χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό nusoap που περιλαμβάνει ένα σύνολο 

κλάσεων. Η λειτουργία του περιγράφεται σε επόμενο κεφάλαιο. 

  Η δεύτερη επιχείρηση παροχής Web Services στηρίζεται στην JAVA έκδοση 

1.5.004 και έχει ως βάση και αυτή την mysql 4.1. Το πακέτο της Java βρίσκεται στον 

δικτυακό τόπο της εταιρείας http://java.sun.com και είναι ελεύθερο για downloading. 

Για το γράψιμο του κώδικα σε Java χρησιμοποιήθηκε η σουίτα netbeans 4.1 που 

είναι ένα ενοποιημένο περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών (IDE) που προσφέρετε για 

την δημιουργία Web Services όσο και για τον έλεγχο τους. Στο netbeans πακέτο 

υπάρχουν ενσωματωμένα ο tomcat server και η βάση δεδομένων pointbase. Για τις 

ανάγκες της εφαρμογές έγινε εγκατάσταση του Sun Java Application Server 8.1 ο 

οποίος όπως και η mysql ενοποιήθηκαν στο IDE. Ουσιαστικά ο Application Server 

είναι αυτός που παρέχει τo Web Services (το uri του Web Service δείχνει σε αυτόν). 

Σε επόμενο κεφάλαιο θα περιγραφεί η δημιουργία ενός Web Services μέσω του 

εργαλείου Netbeans. To netbeans προσφέρεται ελεύθερα στον τόπο 

http://www.netbeans.org/. 

  Από την πλευρά του καταναλωτή των υπηρεσιών (client) χρησιμοποιήθηκε ένας 

apache server που υποστηρίζει PHP.  Ο καταναλωτής δεν συνδέεται με κάποια βάση 

δεδομένων, αφού τα δεδομένα τα λαμβάνει από τις άλλες δύο εταιρίες μέσω των 

Web Services.  

  Για τον κώδικα σε PHP τόσο της πρώτης επιχείρησης, όσο και του καταναλωτή των 

υπηρεσιών χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή Dreamweaver 8. 

  Ως registry χρησιμοποιήθηκε η UDDI registry της SAP, η οποία δεν κατεβαίνει 

τοπικά στον υπολογιστή του χρήστη αλλά υπάρχει σε έναν τόπο στο διαδίκτυο, όπου 

μπορεί κάποιος να δημοσίευση ή να αναζητήσει υπηρεσίες. 
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Συνοπτικά τα πακέτα, οι σουίτες και οι εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν είναι: 

• Πρώτος παροχέας Web Services: apache + PHP + mysql 

• Δεύτερος παροχέας Web Services: JAVA + Application Server +mysql + 

netbeans 

• Καταναλωτής Web Service: apache + PHP 

• UDDI registry: SAP registry 

• Εργαλείο ανάπτυξης δικτυακών τόπων: dreamweaver 8 

   

Τα παραπάνω λογισμικά (εκτός από την registry και το dreamweaver) επιλέχθηκαν 

για τους παρακάτω λόγους: 

• Είναι πολύ ισχυρά και με πολλές δυνατότητες 

• Είναι ελεύθερα δηλαδή δεν πρέπει κάποιος να τα αγοράσει. 

• Είναι ευρέως αποδεκτά σε όλο τον κόσμο άρα θα υπάρχει πολύ υλικό και 

πολλά forum που θα λύσουν τα προβλήματα που θα παρουσιαστούν. 

• Υπάρχουν πολλά χρόνια στον χώρο της πληροφορικής και διακρίνονται για 

την αξιοπιστία τους. 

 
 

H SAP registry επιλέχθηκε γιατί: 

 

• Είναι δημόσια. Δηλαδή μπορεί να την χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε με ένα 

απλό registration 

• Έχει πολύ φιλικό GUI. Μπορεί ο χρήστης να δημοσιεύσει, να αναζήτηση να 

διαγράψει τις εταιρείες και τις υπηρεσίες τους μέσα από τον τόπο 

http://uddi.sap.com χωρίς να χρειάζεται να γράψει κώδικα. 

 
 
To dreamweaver επιλέχθηκε διότι: 

• Είναι ένα από τα καλύτερα εργαλεία για την δημιουργία δικτυακών τόπων. 

• Είναι εύκολο στην χρήση με φιλικό GUI 

• Και το πιο σπουδαίο είναι ότι υποστηρίζει όλους τους τύπους Web Server 

όπως php, jsp κ.λ.π. 

 
 
 
  Από τα παραπάνω λογισμικά όλα προσφέρονται ελεύθερα χωρίς χρονικό 

περιορισμό εκτός από το dreamweaver.  
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  Στο ακόλουθο σχήμα φαίνεται η εφαρμογή με τις επιλογές του λογισμικού. 

 

 
Σχήμα 3.1 – Εφαρμογή με τις επιλογές του λογισμικού. 

 
 

3.2 Σχεδίαση της εφαρμογής – Σενάριο υλοποίησης 
 
  Στο σενάριο του κεφαλαίου 2 αναφέρθηκε ότι ο καταναλωτής θα προβάλει τα 

προϊόντα διαφόρων εταιρειών μέσω Web services. Η παραπάνω πρόταση θα γίνει 

πιο συγκεκριμένη, δηλαδή οι εταιρίες που θα προβάλλουν τα προϊόντα τους θα είναι 

δύο η “Star Company” που θα στηρίζεται στην PHP και η άλλη εταιρεία θα είναι η 

“Zero One Company”. Από την άλλη πλευρά για τον καταναλωτή θα δημιουργηθεί 

ένας δικτυακός τόπος με την επωνυμία ComparePrice οπού ο τελικός χρήστης θα 

βλέπει και θα συγκρίνει τις τιμές των προϊόντων από αυτές τις δύο εταιρίες.  

  Η SAP registry έχει δύο URL για σημεία πρόσβασης τα οποία είναι: 

• Για αναζήτηση υπηρεσιών: http://uddi.sap.com/uddi/api/inquiry/ 

• Για δημοσίευση υπηρεσιών: https://uddi.sap.com/uddi/api/publish/ 

  Όπως φαίνεται από το URL της δημοσίευσης, η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε 

εξουσιοδοτημένους χρήστες δηλαδή χρειάζεται πρώτα η διαδικασία του registration. 

H πρόσβαση για αναζήτηση υπηρεσιών επιτρέπετε σε όλους τους χρήστες. 
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3.3 Υλοποίηση της εφαρμογής. 
 
  Στο τρέχον κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η υλοποίηση της εφαρμογής. Αρχικά θα 

παρουσιαστούν τα Web Services των εταιρειών Star Company και Zero One 

Company. Θα ακολουθήσει η δημοσίευση των Web Services στην SAP registry. Στη 

συνέχεια θα προβληθεί ο τρόπος αναζήτησης υπηρεσιών στην SAP registry και η 

επίκληση των Web Services. 

 

3.3.1 PHP Web Services εργαλεία 
 
  Πριν ξεκινήσει η υλοποίηση της εφαρμογής παρατίθενται διάφορα εργαλεία που 

υπάρχουν στην PHP για τα Web Services. Τα εργαλεία αυτά δεν 

συμπεριλαμβάνονται προεπιλεγμένα στην PHP, αλλά υπάρχουν ως επεκτάσεις. 

  Στην συνέχεια θα εξεταστούν τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις εργαλείων Web 

Service για την PHP. Αυτά είναι τα PEAR, PHP-SOAP και το NuSOAP. H έκδοση 5 

της PHP περιλαμβάνει την επέκταση SOAP. Για αλληλεπίδραση της PHP με μια 

UDDI registry (δηλαδή αναζήτηση, διαγραφή, δημοσίευση των Web Services) μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί το εργαλείο PEAR ή το εργαλείο phpUDDI. 

 

3.3.1.1 NuSOAP 
 
  Η βιβλιοθήκη NuSOAP είναι εύκολη στην χρήση και στην εγκατάσταση. Δεν απαιτεί 

κάποια επιπλέον επέκταση της PHP. Αποτελείται από ένα σύνολο από κλάσης οι 

οποίες την κάνουν ανεξάρτητη από παροχέα Internet (ISP – Internet Service 

Provider), διακομιστή ή πλατφόρμα. Άλλο πλεονέκτημα της βιβλιοθήκης NuSOAP 

είναι κάτω από την GNU Lesser General Public License (LGPL) που σημαίνει ότι ο 

χρήστης έχει το δικαίωμα να τροποποίηση τον πηγαίο κώδικα.  

  Το μειονέκτημα του NuSOAP είναι ότι υποστηρίζει μόνο το πρωτόκολλο HTTP και 

όχι το SMTP. 

 

3.3.1.1.1 Εγκατάσταση του NuSOAP(13) 

 
Το NuSOAP είναι ένα σύνολο από PHP κλάσης οι οποίες επιτρέπουν στους 

προγραμματιστές να δημιουργήσουν και να καταναλώσουν Web Services. Το 

NuSOAP δεν απαιτεί κάποια επέκταση της PHP για να λειτουργήσει.  
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Η εγκατάσταση του NuSOAP είναι μια εύκολη διαδικασία. Κατεβάζεις από το 

Διαδίκτυο το αρχείο nusoap.php. Στην συνέχεια το αντιγράφεις σε ένα path φάκελο 

του apache και είναι έτοιμο για χρήση. 

 

3.3.1.2 PEAR(14)

 
  Το εργαλείο PEAR (PHP Extension and Application Repository) βασίζεται στην 

βιβλιοθήκη NuSOAP και υποστηρίζει την ίδια λειτουργικότητα με αυτό αλλά με 

κάποιες επεκτάσεις. Επιπλέον χαρακτηριστικά είναι ότι υποστηρίζει την υπέρ-

φόρτωση  μεθόδων και τα SOAP μηνύματα μπορούν να μεταφερθούν και με το 

HTTP αλλά και με το SMTP πρωτόκολλο. 

  Τα μειονεκτήματα που έχει είναι ότι είναι πιο σύνθετο από το NuSOAP και 

παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες κατά την διαδικασία της εγκατάστασης. 

Πληροφορίες: http://www.go-pear.org/

 

3.3.1.2.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ PEAR(15) 

 

 Για να γίνει εγκατάσταση του εργαλείου PEAR πρέπει να εκτελεστεί το script αρχείο 

go-pear.bat που βρίσκεται στο φάκελο PHP της εγκατάστασης του PHP SERVER. Αν 

υπάρχει σύνδεση στο Internet το script θα εγκαταστήσει τα προαπαιτούμενα πακέτα 

Net_Socket, Net_SMTP, Mail, XML_Parser, PHPUnit. Αν για κάποιο λόγο αποτύχει η 

εγκατάσταση αυτών των πακέτων μπορεί ο χρήστης να τα κατεβάσει από το Internet, 

από τον τόπο http://pear.php.net/packages.php.  

 

3.3.1.3 PHP-Soap 
 
  Το εργαλείο PHP-SOAP υποστηρίζει την πιο βασική λειτουργικότητα από τα Web 

Services και επομένως δεν είναι τόσο μεγάλο. Είναι γραμμένο σε C το οποίο την 

κάνει πιο γρήγορη από τα εργαλεία PEAR και NuSOAP.  

  Το μεγάλο μειονέκτημα όμως του εργαλείου είναι ότι η τελευταία της έκδοση ήταν το 

2002. 

  

3.3.1.4 phpUDDI 
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  To εργαλείο phpUDDI είναι ένα σύνολο από PHP κλάσεις χωρίς εξωτερικές 

εξαρτήσεις. Για να χρησιμοποιηθούν αυτές οι κλάσεις, αυτό που χρειάζεται είναι να 

φορτωθούν σε ένα PHP Server και να γίνουν include μέσα στον κώδικα. Το API 

αναζήτησης του εργαλείου είχε ελεγχθεί με τις registries της Microsoft και της ΙΒΜ.  

  Πάντως το συγκεκριμένο project έχει σταματήσει να εξελίσσεται. 

Πληροφορίες: http://phpuddi.sourceforge.net/

 

3.3.2 PHP Web Service - Star Company 
 
  Για την υλοποίηση του Web Services της “Star Company” έχει επιλεγεί η βιβλιοθήκη 

NuSOAP διότι είναι εύκολη στην χρήση και περιέχει όλη την λειτουργικότητα που 

χρειαζόμαστε. 

  Η εταιρεία βασίζεται στην βάση δεδομένων mysql και δημοσιεύει τα αποτελέσματα 

μέσω του Web Service. To interface του Web Service δηλαδή το αρχείο WSDL 

υπάρχει στον apache server. Όπως φαίνεται από το παρακάτω σχήμα τα δεδομένα 

της βάσης της Star Company αλλάζουν από μια εφαρμογή που διαχειρίζεται την 

βάση. Η εφαρμογή αυτή δεν έχει υλοποιηθεί διότι δεν σχετίζεται με το σκοπό της 

τρέχον διπλωματικής. 

 

 
Σχήμα 3.2 – Star Company 

 

 Η βάση δεδομένων της Star Company απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήμα. Από τα 

παρακάτω tables για το Web Service θα χρησιμοποιηθούν μόνο τα categories, 

category_to_product και products.  
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Σχήμα 3.3 – Βάση δεδομένων Star Company 

  Ουσιαστικά το Web Service θα πραγματοποιεί ένα ερώτημα στην βάση με κριτήριο 

τις παραμέτρους που θα στέλνει ο καταναλωτής και θα του επιστρέφει τα 

αποτελέσματα. 

 

3.3.2.1 Δημιουργία Web Services σε PHP(3) 

 

  Σε αυτό το κεφάλαιο θα δημιουργηθεί η λειτουργικότητα για το Web Service. Βασικά 

όλες οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι να συμπεριληφθεί στον PHP κώδικα η 
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NuSOAP βιβλιοθήκη, να αρχικοποιηθεί ένα στιγμιότυπο της soap_server κλάσης και 

μετά να γίνουν register οι συναρτήσεις στον server. 

 

Το πρώτο πράγμα είναι να συμπεριληφθεί η βιβλιοθήκη NuSOAP στον κώδικα: 

 

require_once(‘nusoap.php’); 

 

Στην συνέχεια αρχικοποιείται ένα στιγμιότυπο του soap_server. 

 

$server = new soap_server(); 

 

Η επόμενη σειρά δίνει πληροφορίες για το WSDL έγγραφο που πρόκειται να 

δημιουργηθεί. 

 

$server->configureWSDL('όνομα του service’,’όνομα του namespace’); 

 

Ακολούθως πρέπει να γίνουν register οι συναρτήσεις στον soap_server. Αυτές τις 

συναρτήσεις θα μπορεί να καλέσει ο consumer για να χρησιμοποιήσει την 

λειτουργικότητά τους. 

  Έστω ότι μια συνάρτηση η οποία επιστρέφει το άθροισμα δύο ακέραιων αριθμών. 

 
$server->register(“sum”, 

                   array(‘a’ => ‘xsd:int’), 

                   array(‘b’ => ‘xsd:int’), 

                   array(‘return’=> ‘xsd:int’), 

                   ‘urn:sum’); 

 

  Η πρώτη παράμετρος στον παραπάνω κώδικα είναι το όνομα της συνάρτησης που 

γίνεται register. Το δεύτερο και τρίτο όρισμα είναι τα ορίσματα εισόδου, δηλαδή οι 

αριθμοί που πρόκειται να προστεθούν. Αυτά τα ορίσματα είναι τύπου array. Το key 

από τον array προσδιορίζει τα ονόματα των ορισμάτων εισόδου ενώ το value τον 

τύπο της μεταβλητής. Το τέταρτο καθορίζει την επιστρεφόμενο τύπο  της 

συνάρτησης. Το τελευταίο όρισμα καθορίζει το namespace.  

  Ακολούθως υλοποιείται η λειτουργικότητα της συνάρτησης. Για την συνάρτηση sum 

θα είναι: 

 
function sum($a, $b) 
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{ 

  return $a+$b; 

} 

 

Τελευταία εντολή στον κώδικα θα πρέπει να είναι η, 

 
$server->service($HTTP_RAW_POST_DATA); 

 

η οποία στην πραγματικότητας καλεί την υπηρεσία. Το αίτημα του consumer για Web  

Service περνάει από την μεταβλητή $HTTP_RAW_POST_DATA. 

 

Ανακεφαλαιώνοντας ο πλήρης κώδικας του Web Service είναι: 

 
<?php 

   require_once(‘nusoap.php’); 

   $server = new soap_server(); 

   $server->configureWSDL('test’,’urn:test’); 

   $server->register(“sum”, 

                      array(‘a’ => ‘xsd:int’), 

                      array(‘b’ => ‘xsd:int’), 

                      array(‘return’=> ‘xsd:int’), 

                      ‘urn:sum’); 

 

function sum($a, $b) 

{ 

  return $a+$b; 

} 

$server->service($HTTP_RAW_POST_DATA); 

?> 

 

Αποθηκεύεται το έγγραφο με όνομα sumServer.php στον apache.  

 

3.3.2.1.1 WSDL έγγραφο 
 

  Το αρχείο sumServer.php περιέχει όλη την λειτουργικότητα του Web Service. O 

consumer μπορεί να συνδεθεί με αυτόν και να αιτηθεί δεδομένα. Φορτώνοντας  το 

αρχείο θα προβληθεί μια σελίδα η οποία θα δίνει ένα link στο WSDL έγγραφο. 

Κάνοντας κλικ στο link θα προβληθεί το WSDL έγγραφο δηλαδή το interface στο 
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οποίο έχει πρόσβαση ο consumer. Για να προβληθεί κατευθείαν το WSDL έγγραφο 

θα προστεθεί η κατάληξη “?wsdl” στο URL του sumServer. 

 

http://localhost/WebServices/sumServer.php?wsdl

 
Το περιεχόμενο του αρχείου είναι: 

 
<?xml version="1.0" ?>  

- <definitions xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-
ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:si="http://soapinterop.org/xsd" xmlns:tns="urn:test" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" targetNamespace="urn:test">

- <types>
- <xsd:schema targetNamespace="urn:test">
  <xsd:import namespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" />  
  <xsd:import namespace="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" />  
  </xsd:schema>
  </types>

- <message name="sumRequest">
  <part name="a" type="xsd:int" />  
  </message>

- <message name="sumResponse">
  <part name="b" type="xsd:int" />  
  </message>

- <portType name="testPortType">
- <operation name="sum">
  <input message="tns:sumRequest" />  
  <output message="tns:sumResponse" />  
  </operation>
  </portType>

- <binding name="testBinding" type="tns:testPortType">
  <soap:binding style="rpc" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" 

/>  
- <operation name="sum">
  <soap:operation soapAction="urn:test" style="rpc" />  
- <input>
  <soap:body use="encoded" namespace="Array" 

encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" />  
  </input>

- <output>
  <soap:body use="encoded" namespace="Array" 

encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" />  
  </output>
  </operation>
  </binding>

- <service name="test">
- <port name="testPort" binding="tns:testBinding">
  <soap:address location="http://localhost/webservices/sumServer.php" />  
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  </port>
  </service>
  </definitions>

 

3.3.2.1.2 Κατανάλωση του Web Service 
 

  Η δημιουργία του κώδικα για την κατανάλωση του Web Services είναι το ίδιο απλή  

όπως και η δημιουργία του Web Service.  

 Αρχικά εισάγεται η βιβλιοθήκη NuSOAP στον κώδικα. 

 
require_once(‘nusoap.php’); 

 

Στην συνέχεια αρχικοποιείται ένα στιγμιότυπο της κλάσης soapclient που δέχεται ως 

όρισμα το interface του Web Service δηλαδή το WSDL έγγραφο. 

 
$client=new      

       soapclient(‘http://localhost/webservices/sumServer.php’); 

 

Τέλος καλούνται οι μέθοδοι από το Web Service δίνοντας τιμές στα ορίσματα. Τα 

ορίσματα προσδιορίζονται μέσω ενός array. Στην δεύτερη σύνταξη εμφανίζονται τα 

ονόματα των μεταβλητών τα οποία πρέπει να είναι ίδια με τα ονόματα των 

μεταβλητών που εμφανίζονται στο έγγραφο WSDL.  

 
$result=$client->call(‘sum’,array(10,15)); 

ή αλλιώς 
$result=$client->call(‘sum’,array(‘a’=>10,’b’=>15)); 

 

Ο ολοκληρωμένος κώδικας για τον πελάτη είναι: 
 
<?php 
 
   require_once(‘nusoap.php’); 

   $client=new       

            soapclient(‘http://localhost/webservices/sumServer.php’); 

   $result=$client->call(‘sum’,array(10,15)); 

   echo “Το άθροισμα είναι:”.$result; 

?> 

Το αρχείο αποθηκεύεται με όνομα sumClient.php και φορτώνεται στον browser. 

Φυσικά το αποτέλεσμα που θα προβληθεί στο browser είναι: 
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Το άθροισμα είναι:25 

 

Η διαδικασία που λαμβάνει χώρα είναι δύο SOAP μηνύματα. Το πρώτο στέλνει τις 

τιμές 10, 15 στον παροχέα του Web Service τον Server sumServer.php και αυτός 

απαντάει με SOAP μήνυμα στέλνοντας το μήνυμα “Το άθροισμα είναι:25”. Για να 

προβληθούν τα SOAP μηνύματα της αίτησης και της απάντησης, πρέπει να γίνει 

χρήση των μελών της κλάσης soapclient request και response. 

 Προσθέτοντας στο τέλος του αρχείου sumClient.php τις ακόλουθες γραμμές, 

 
echo ‘Request’ 

echo ‘<pre>’.htmlspecialchars($client->request,ENT_QUOTES).’</pre>’; 

echo ‘Response’ 

echo ‘<pre>’.htmlspecialchars($client->response,ENT_QUOTES).’</pre>’; 

 

 

θα προβληθούν τα μηνύματα SOAP τα οποία είναι: 

 
Request 
POST /webservices/sumServer.php HTTP/1.0 
User-Agent: NuSOAP/0.6.6 
Host: localhost 
Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 
SOAPAction: "" 
Content-Length: 570 
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<SOAP-ENV:Envelope SOAP-
ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"     
  xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"   
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"   
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"   
  xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"   
  xmlns:si="http://soapinterop.org/xsd"> 
 <SOAP-ENV:Body> 
    <ns1:sum xmlns:ns1="http://testuri.org"> 
        <soapVal xsi:type="xsd:int">10</soapVal> 
 <soapVal xsi:type="xsd:int">15</soapVal> 
   </ns1:sum> 
 </SOAP-ENV:Body> 
</SOAP-ENV:Envelope> 
 
Response 
HTTP/1.1 200 OK 
Date: Fri, 15 Sep 2006 09:55:04 GMT 
Server: Apache/2.0.54 (Win32) PHP/5.0.4 
X-Powered-By: PHP/5.0.4 
Set-Cookie: PHPSESSID=deced909eee529d9b8edf5b7bf887a4f; path=/ 
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT 
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, 
pre-check=0 
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Pragma: no-cache 
Status: 200 OK 
Content-Length: 495 
Connection: close 
Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<SOAP-ENV:Envelope SOAP-  
 ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"    
  xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"    
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"    
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"   
  xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"      
  xmlns:si="http://soapinterop.org/xsd"> 
 <SOAP-ENV:Body> 
 <sumResponse> 
          <b xsi:type="xsd:int">25</b> 
         </sumResponse> 
  </SOAP-ENV:Body> 
</SOAP-ENV:Envelope> 
 

 Στο μήνυμα που στέλνει ο client στον server φαίνεται ότι υπάρχουν δύο ακέραιοι με 

τιμές 10 και 15 που πηγαίνουν στην συνάρτηση sum. 
<SOAP-ENV:Body> 
    <ns1:sum xmlns:ns1="http://testuri.org"> 
        <soapVal xsi:type="xsd:int">10</soapVal> 
        <soapVal xsi:type="xsd:int">15</soapVal> 
   </ns1:sum> 
 </SOAP-ENV:Body> 
 
  Επίσης στο μήνυμα που στέλνει ο Server στον Client υπάρχει το τελικό άθροισμα 
όπως φαίνεται από το παρακάτω τμήμα του μηνύματος SOAP. 
 
<SOAP-ENV:Body> 
 <sumResponse> 
          <b xsi:type="xsd:int">25</b> 
         </sumResponse> 
</SOAP-ENV:Body> 
 

  Είναι φανερό ότι αυτά τα μηνύματα SOAP τηρούν τις προδιαγραφές όπως αυτές 

αναπτύχθηκαν στο κεφάλαιο 1.5.  

  Φυσικά στον παραπάνω κώδικα πρέπει να προστεθούν γραμμές που να χειρίζονται 

ανεπιθύμητες καταστάσεις (λάθη) που μπορούν να συμβούν.  

 

3.3.2.2 Δημιουργία Web Service της Star Company 
 

  To Web Service της Star Company θα είναι όμοιο με το Web Service 

sumServer.php που δημιουργήθηκε στο κεφάλαιο 3.3.2.1. Βέβαια τα δεδομένα θα 

προέρχονται από την βάση δεδομένων mysql. Ο κώδικας για την σύνδεση στην βάση 

της Star Company που λέγεται mystore είναι: 
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$database_connection = mysql_pconnect("localhost", "test", "test") or 

die('connection error database error'); 

$link=mysql_select_db("mystore", $database_connection); 

 

mysql_query("SET NAMES 'greek'");  

 

//an den egine epitixis sindesi stin basi mystore 

if (!$link) { 

   die('Could not connect: ' . mysql_error()); 

} 

 

 Το Web Service πρέπει να κάνει ερωτήματα στην βάση με κάποιο κριτήριο που θα 

είναι το όνομα του προϊόντος ή μέρος αυτού και να επιστρέφει τα προϊόντα που 

ταιριάζουν. Άρα χρειάζεται μια συνάρτηση που θα δέχεται ως όρισμα ένα string (το 

όνομα του προϊόντος και θα επιστρέφει στοιχεία για το προϊόν. Αρά ο 

επιστρεφόμενος τύπος δεν θα είναι απλός π.χ. xsd:int, xsd:string,  xsd:float, 

xsd:decimal αλλά θα είναι σύνθετος. 

Π.χ. array(‘name’=>’Maria’, ‘address’=>’avenue 13’,’country’=>’Greece’) 

 

 Επειδή ο παραπάνω τύπος δεν υπάρχει πρέπει να κατασκευαστεί. Αυτό γίνεται 

καλώντας το μέλος addCopmlexType της κλάσης soap_server. 

 Για την εφαρμογή η συνάρτηση θα πρέπει να επιστρέφει ολόκληρο το όνομα του 

προϊόντος, την τιμή, την ποσότητα που υπάρχει στην αποθήκη και τις πληροφορίες 

σχετικά με αυτό. Ο κώδικας που δημιουργεί τον νέο τύπο που ονομάζεται 

informationOfProduct είναι: 

 
$server->wsdl->addComplexType( 

      'informationOfProduct',  //όνομα του νέου τύπου 

 'complexType',           // σύνθετος τύπος 

 'struct',               // ουσιαστικά η συνάρτηση θα επιστρέφει μια δομή 

 'all', 

 '', 

   array(                     //περιεχόμενα του νέου τύπου 

   'name' => array('name' => 'name', 'type' => 'xsd:string'), 

 'price' => array('name' => 'price', 'type' => 'xsd:int'), 

 'quantity' => array('name' => 'quantity', 'type' => 'xsd:int'), 

      'description' => array('name' => 'description', 'type' => 

'xsd:int') 
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   ) 

); 

 

  Ο σύνθετος τύπος που δημιουργήθηκε είναι απαραίτητος αλλά έχει ένα 

μειονέκτημα. Είναι χρήσιμος μόνο στην περίπτωση που το ερώτημα στην βάση θα 

επιστρέψει μόνο ένα προϊόν. Τι γίνεται όταν η βάση επιστρέφει πολλά προϊόντα. Στην 

περίπτωση αυτή πρέπει να δημιουργηθεί ένας νέος τύπος που θα είναι πίνακας 

τύπου informationOfProduct. O κώδικας που δημιουργεί αυτό το νέο τύπο είναι: 

 
$server->wsdl->addComplexType( 

    'informationOfProducts', //όνομα νέου τύπου 

    'complexType',          // σύνθετος τύπος 

    'array',                // θα είναι πίνακας 

    'all', 

    'SOAP-ENC:Array', 

    array(), 

    array 

    ( 

       array 

       ( 

       'ref'=> 

'SOAP-ENC:arrayType','wsdl:arrayType'=>'tns: informationOfProduct []' 

       ) 

    ), 

   'tns: informationOfProduct' 

); 

  

 Ο πρώτος τύπος έχει όνομα informationOfProduct ενώ ο δεύτερος 

informationOfProducts. Προσοχή πρέπει να δοθεί στο τελικό “s” που 

διαφοροποιεί τα ονόματα των δύο τύπων. 

  Η συνάρτηση που κάνει το ερώτημα στην βάση λέγεται getContentsByName και για 

να γίνει register χρησιμοποιείται ο ακόλουθος κώδικας: 
   

$server->register('getContentsByName', 

  array('a' => 'xsd:string'), 

  array('return' => 'tns:informationOfProducts'), 

  $ns); 
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  Ο τύπος του ορίσματος της συνάρτησης είναι string ενώ ο τύπος της 

επιστρεφόμενης τιμής είναι τύπου informationOfProducts δηλαδή είναι πίνακας 

από στοιχεία τύπου informationOfProduct. 

 Ο κώδικας τις συνάρτησης getContentsByName είναι: 

 
function getContentsByName($name) 
 { 
    $dbQuery = "SELECT * "; 
    $dbQuery .= "FROM products "; 
    $dbQuery .= "where product_name like '%".$name."%'"; 
    
    $resultCategories = mysql_query($dbQuery);  
 
    $i=0; 
 
    while($row = mysql_fetch_array($resultCategories)){ 
 $t[$i]= array( 
 'name'=>$row['product_name'], 
 'price'=>$row['product_price'], 
 'quantity'=>$row['product_quantity'] 
 ); 
 $i=$i+1; 
   }        
   return $t; 
 }     
 
 
 
Ο συνολικός κώδικας του Web Service της Star Company είναι: 

 
<? 

$database_connection = mysql_pconnect("localhost", "test", "test") or 

die('connection error database error'); 

$link=mysql_select_db("mystore", $database_connection); 

 

mysql_query("SET NAMES 'greek'");  

 

//an den egine epitixis sindesi stin basi mystore 

if (!$link) { 

   die('Could not connect: ' . mysql_error()); 

} 

 

 

require_once("nusoap.php"); 

$ns="http:// uom-mis.dyndns.org/webservices2i/e-shop.php?wsdl"; 
  

// dimiourgia stigmiotipou apo ton server 

$server = new soap_server(); 
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$server->configureWSDL('E-SHOP',$ns); 

$server->wsdl->schemaTargetNamespace=$ns; 

 

$server->wsdl->addComplexType( 

 'informationOfProduct', 

 'complexType', 

 'struct', 

 'all', 

 '', 

 array( 

  'name' => array('name' => 'name', 'type' => 

'xsd:string'), 

  'price' => array('name' => 'price', 'type' => 'xsd:int'), 

  'quantity' => array('name' => 'quantity', 'type' => 

'xsd:int') 

 ) 

); 

  

$server->wsdl->addComplexType( 

    'informationOfProducts', 

    'complexType', 

    'array', 

    'all', 

    'SOAP-ENC:Array', 

    array(), 

    array 

    ( 

       array 

       ( 

          'ref'=>'SOAP-

ENC:arrayType','wsdl:arrayType'=>'tns:informationOfProduct[]' 

       ) 

    ), 

   'tns:informationOfProduct' 

);  

 

 

  $server->register('getContentsByID', 

  array('id' => 'xsd:int'), 

  array('return' => 'tns:informationOfProduct'), 

 $ns); 
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   $server->register('getContentsByName', 

  array('a' => 'xsd:string'), 

  array('return' => 'tns:informationOfProducts'), 

 $ns); 

  

  /*************************************** 

   *************************************** 

   orismos tis methodou ws sinartisis PHP 

   H sinartisi tha epistrefei stoixeia gia 

   to proion bazei tou id tou proiontos 

   *************************************** 

   ***************************************/  

 function getContentsByID($id) 

 { 

   if(!(is_int($id))){ 

       return new soap_fault('Server','','id must be 

string',''); 

   }    

   $dbQuery = "SELECT * "; 

   $dbQuery .= "FROM products "; 

   $dbQuery .= "where product_code=".$id; 

    

    $resultCategories = mysql_query($dbQuery); 

    $row = mysql_fetch_array($resultCategories); 

    return array( 

 'name'=>$row['product_name'], 

 'price'=>$row['product_price'], 

 'quantity'=>$row['product_quantity'] 

 ); 

 

 } 

   /*************************************** 

   *************************************** 

   orismos tis methodou ws sinartisis PHP 

   H sinartisi tha epistrefei stoixeia gia 

   to proion bazei tou onomatos tou proiontos 

   *************************************** 

   ***************************************/  

 function getContentsByName($name) 

 { 
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    $dbQuery = "SELECT * "; 

   $dbQuery .= "FROM products "; 

   $dbQuery .= "where product_name like '%".$name."%'"; 

    

    $resultCategories = mysql_query($dbQuery);  

 $i=0; 

   while($row = mysql_fetch_array($resultCategories)){ 

 $t[$i]= array( 

 'name'=>$row['product_name'], 

 'price'=>$row['product_price'], 

 'quantity'=>$row['product_quantity'] 

 ); 

 $i=$i+1; 

   }        

   return $t; 

 } 

 

 $server->service($HTTP_RAW_POST_DATA); 

?> 

 
 
 

 

3.3.3 Java Web Service – Zero One Company{5} 

 
  Η εταιρεία Zero One Company αποθηκεύει τις πληροφορίες της στην βάση 

δεδομένων mysql και δημοσιεύει τα αποτελέσματα μέσω του Web Services. To 

interface του Web Services δηλαδή το αρχείο WSDL υπάρχει στον SUN Application 

Server. Όπως φαίνεται από το παρακάτω σχήμα τα δεδομένα της βάσης της Zero 

One Company αλλάζουν από μια εφαρμογή που διαχειρίζεται την βάση. Η εφαρμογή 

αυτή δεν έχει υλοποιηθεί διότι δεν σχετίζεται με το σκοπό της τρέχον διπλωματικής. 

 

 
Σχήμα 3.4 – Zero One Company 
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  Η βάση δεδομένων της Zero One Company είναι όμοια με την βάση της Star 

Company του σχήματος 3.3. Από τα tables για το Web Service θα χρησιμοποιηθούν 

μόνο τα categories, category_to_product και products. Αυτά που αλλάζουν είναι τα 

δεδομένα που υπάρχουν στους πίνακες. 

  Ουσιαστικά το Web Service θα πραγματοποιεί ένα ερώτημα στην βάση με κριτήριο 

τις παραμέτρους που θα στέλνει ο καταναλωτής και θα του επιστρέφει τα 

αποτελέσματα. 

 Το Web Service θα δημιουργηθεί με την σουίτα NetBeans.  

 

Το API που υποστηρίζει τα Web Service στην JAVA είναι το JAX-RPC(4) (JAVA API 

for XML-Remote Procedure Call). Το συγκεκριμένο API μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για δημιουργία Web Services και Client που θα καταναλώνουν τα Web Services.  

  H δημιουργία ενός Web Service με το API XML-RPC περιλαμβάνει τα ακόλουθα 

βήματα: 

1. Δημιουργία του Interface του Web Service  

2. Υλοποίηση του Interface 

3. Δημιουργία των απαραίτητων αρχείων (config.xml, wsdl αρχείο κ.λ.π) 

4. Ανάπτυξη και πακετάρισμα των αρχείων 

 

  Το interface του Web Service είναι το τερματικό σημείο που θα έχει 

απομακρυσμένη πρόσβαση ο client. Για αυτό πρέπει να τηρεί του εξής κανόνες: 

• Να είναι υπερκλάση του java.rmi.Remote interface 

• Τα μέλη του δεν πρέπει να είναι public static final 

• Οι μέθοδοι να δηλώνουν ότι μπορούν να προκαλέσουν μια 

απομακρυσμένη εξαίρεση δηλαδή να είναι throw 

java.rmi.RemoteException 

• Τα ορίσματα και η επιστρεφόμενη τιμή των μεθόδων να είναι τύποι 

που υποστηρίζει το API JAX-RPC. 

 

  Στο επόμενο κεφάλαιο το Web Service θα δημιουργηθεί με το IDE NetBeans. Τα 

βήματα που αναφέρονται πιο πάνω δεν θα ξεχωρίζουν αφού όλες οι διαδικασίες είναι 

αυτοματοποιημένες. Με το εργαλείο NetBeans το μόνο που απασχολεί τον χρήστη 

είναι να γράψει την λειτουργικότητα (συναρτήσεις) του Web Service. 
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3.3.3.1 Web Service στην Java με το IDE NetBeans(16) 

 

  Αρχικά πρέπει ο χρήστης να φορτώσει το NetBeans IDE 4.1. Στην συνέχεια πρέπει 

να ελέγξει αν έχει κάνει register ένα τοπικό στιγμιότυπο του διακομιστή SUN 

Application Server. Αν δεν το έχει κάνει, πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω 

βήματα: 

1. Από το κυρίως παράθυρο επιλέγει Tools -> Server Manager 

2. Κάνει κλικ στο Add Server. Στην συνέχεια επιλέγει Sun Application Server 

8.1 και δίνει ένα όνομα στο στιγμιότυπο. Μετά επιλέγει επόμενο. 

3. Καθορίζει τις πληροφορίες του Server, τον φάκελο του Server καθώς και το 

domain του. 

 

  Το περιβάλλον IDE του NetBean φροντίζει για όλη την υλοποίηση του Web Service. 

To μόνο που πρέπει να γράψει ο χρήστης είναι η λειτουργικότητα του Web Service. 

  Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο χρήστης είναι: 

• Επιλέγει File -> New Project 

o Κάτω από τις κατηγορίες επιλέγει Web. Κάτω από τα Projects επιλέγει 

Web Application. Στην συνέχεια κάνει κλικ στο κουμπί Next. 

• Ονομάζει το project “ZeroOne”, βεβαιώνεται ότι έχει επιλεγεί ο Sun Application 

Server στην αναδυόμενη λίστα για τους Servers. Τέλος κάνει κλικ στο κουμπί 

Finish. 

 

  Η λειτουργικότητα του Web Service θα είναι όμοια με του Web Service της Star 

Company. Δηλαδή θα υπάρχουν συναρτήσεις οι οποίες θα κάνουν ερωτήματα στην 

βάση. Η συνάρτηση που θα θέτει ερώτημα βάση του ονόματος του προϊόντος θα 

λέγεται getContentsByName. Θα δέχεται ως παράμετρο ένα String και θα επιστρέφει 

τα στοιχεία του προϊόντος ή των προϊόντων. Τα στοιχεία που θα επιστρέφει θα είναι 

το όνομα του προϊόντος, η τιμή, η ποσότητα που υπάρχει στην αποθήκη και η 

περιγραφή. Επειδή δεν υπάρχει ένας τύπος που να περιγράφει όλες αυτές τις 

μεταβλητές θα δημιουργηθεί μια κλάση που θα τις υποστηρίζει κάτι αντίστοιχο με την 

δομή στην PHP. Δηλαδή η συνάρτηση θα επιστρέφει ένα αντικείμενο της κλάσης που 

θα δημιουργηθεί, η οποία θα έχει για μέλη της, τις τέσσερις μεταβλητές που θα 

χρησιμοποιηθούν. 

  Για να δημιουργηθεί η κλάση ο χρήστης πρέπει να κάνει δεξί κλικ στον κόμβο 

Project και να επιλέξει New ->Java Class. Στο πεδίο Class Name συμπληρώνει 

ProductItem, στο πεδίο Package zeroone.eshop και κάνει κλικ στο Finish. Ο κώδικας 

της κλάσης είναι: 
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package zeroone.eshop; 

 

public class ProductItem { 

     

     public String name; 

     public String price; 

     public String quantity; 

     public String description; 

 

    /** Creates a new instance of ProductItem */ 

    public ProductItem() { 

        name=null; 

        price=null; 

        description=null; 

    } 

     

} 

  

  Επειδή το ερώτημα μπορεί να επιστρέψει περισσότερα του ενός προϊόντα θα 

χρησιμοποιηθεί ένας πίνακα αντικειμένων της κλάσης ProductItem. Δηλαδή στην 

συνάρτηση getContentsByName η επιστρεφόμενη τιμή θα είναι ProductItem[]. 

 

Στην συνέχεια θα δημιουργηθεί το Web Service ακολουθώντας τα εξής βήματα: 
 

1. Δεξί κλικ στο project και επιλογή New -> Web Service. Ο χρήστης ονομάζει 

το Web Service eShop, στο πεδίο Package συμπληρώνει zeroone.eshop και 

κάνει κλικ στο Finish. Η κλάση υλοποίησης eShopImpl.java και το interface 

eShopSEI.java έχουν δημιουργηθεί. 

2. Στο παράθυρο Projects εκτείνει τον κόμβο Web Services, κάνει δεξί κλικ στον 

κόμβο Web Service eShop και επιλέγει Add Operation. Στο πεδίο Name 

συμπληρώνει getContentsByName Στο πεδίο Return Type σβήνει ότι 

περιέχει και συμπληρώνει τον τύπο ProductItem[]. Κάνει κλικ στο Add και 

ορίζει την παράμετρο name τύπου String. Στην συνέχεια κλικ στο OK και έχει 

δημιουργηθεί ο σκελετός της συνάρτησης. Η συνάρτηση αυτή έχει προστεθεί 

στο interface eShopSEI.java και στην κλάση υλοποίησης eShopImpl.java. 

3. Στον κόμβο Source Packages ο χρήστης συμπληρώνει με λειτουργικότητα 

την συνάρτηση getContentsByName στην κλάση eShopImpl.java.  Ο 

κώδικας της συνάρτησης παρουσιάζεται ακολούθως. 
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 public ProductItem[] getContentsByName(java.lang.String name) { 

    Connection con=null; 

    try { 

        Class.forName("org.gjt.mm.mysql.Driver"); 

        con = DriverManager.getConnection( 

       

"jdbc:mysql://localhost:3307/mystoreserver?user=root&password=root"); 

    } 

    catch (ClassNotFoundException e) { 

       // log("Couldn't find mm.mysql driver"); 

        System.out.println(e.toString()); 

    } 

    catch (SQLException e) { 

    //log("SQL Exception while connecting to MySQL", e); 

        System.out.println("error"); 

    } 

    ProductItem[] p=new ProductItem[0];      

    String productName=null; 

    if (con!=null) { 

  int i=0,iRows=0; 

  try {                         

  Statement stmt = con.createStatement(); 

                           // επιστρέφει το πλήθος εγγραφών του ερωτήματος        
  ResultSet rs = stmt.executeQuery("select count(*) from 

products where product_name like '%"+name+"%'"); 

            if(rs.next()) 

                iRows=rs.getInt(1); 

            p=new ProductItem[iRows];  

            if(iRows==0) 

               return null; 

                           // επιστρέφει στοιχεία από τα προϊόντα που ταιριάζουν στο κριτήριο 
            rs = stmt.executeQuery("select * from products where 

product_name like '%"+name+"%'"); 

  while (rs.next()) { 

                p[i]=new ProductItem(); 

      p[i].name = rs.getString("product_name");                           

                p[i].price=rs.getString("product_price");                            

                p[i].quantity=rs.getString("product_quantity"); 

                p[i].description=rs.getString("product_description"); 
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                  i++; 

                   

  } 

  } 

   catch(SQLException e) { 

   System.out.println("SQL εξαίρεση"+ e); 

   } 

      } 

        return p; 

    } 

 
  Στον παραπάνω κώδικα γίνονται δύο ερωτήματα στην βάση. Το πρώτο ερώτημα 

επιστρέφει το πλήθος των εγγραφών του ερωτήματος. Γνωρίζοντας το πλήθος 

δημιουργείται ο  κατάλληλος πίνακας p=new ProductItem[iRows] ο οποίος θα 

αποθηκεύσει τα δεδομένα. Η κλάση ProductItem έχει τέσσερα μέλη στα οποία 

αποθηκεύονται τα αντίστοιχα στοιχεία της βάσης με τον παρακάτω κώδικα: 

 
while (rs.next()) { 

       p[i]=new ProductItem(); 

       p[i].name = rs.getString("product_name");                                    

       p[i].price=rs.getString("product_price");                                     

       p[i].quantity=rs.getString("product_quantity"); 

       p[i].description=rs.getString("product_description"); 

       i++;                

} 

 

  Κάθε φορά που διαβάζεται η επόμενη εγγραφή από την βάση (rs.next) 

δημιουργείται ένα αντικείμενο της κλάσης ProductItem με την εντολή p[i]=new 

ProductItem(). 
 

Interface και υλοποίηση του Web Service 
 
  To interface του Web Service είναι το eShopSEI ενώ η υλοποίηση είναι το 

eShopImpl. Ο κώδικας του interface είναι: 
 

package zeroone.eshop; 

 

/** 

 * This is the service endpoint interface for the eShopweb service. 
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 * Created 5 Σεπ 2006 5:34:13 μμ 

 * @author user 

 */ 

 

public interface eShopSEI extends java.rmi.Remote { 

    /** 

     * Web service operation 

     */ 

    public ProductItem[] getContentsByID(int code) throws 

java.rmi.RemoteException; 

 

    /** 

     * Web service operation 

     */ 

    public ProductItem[] getContentsByName(java.lang.String name) 

throws java.rmi.RemoteException; 

 

    /** 

     * Web service operation 

     */ 

    public ProductItem[] getContentsByCompany(java.lang.String 

company) throws java.rmi.RemoteException; 

 

    /** 

     * Web service operation 

     */ 

    public ProductItem[] getContentsByDescription(java.lang.String 

description) throws java.rmi.RemoteException; 

 

 Είναι φανερό ότι ισχύουν όλοι οι κανόνες για τα interface που παρατέθηκαν στον 

κεφάλαιο 3.3. Το interface είναι υπερκλάση του remote interface public interface 

eShopSEI extends java.rmi.Remote, οι μέθοδοι είναι, throws 

java.rmi.RemoteException κ.ο.κ. 

  Η κλάση eShopImpl υλοποιεί το interface eShopSEI όπως φαίνεται από την 

δήλωση: 

 
 public class eShopImpl implements eShopSEI 
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Δημιουργία και διαμόρφωση του SOAP Message Handler 
 

  Για να ολοκληρωθεί η δημιουργία του Web Service πρέπει να προστεθεί ένας 

Message Handler. Αυτό γίνεται με την παρακάτω διαδικασία. 

1. Δεξί κλικ στον κόμβο του Project και επιλογή New -> File/Folder. Στις 

categories, πρέπει να επιλεγεί Web Services. Στους types πρέπει να επιλεγεί 

Message Handler. Στην συνέχεια ο χρήστης κάνει κλικ στο επόμενο. 

2. Στο πεδίο Name ο χρήστης γράφει eShopLogger, στο πεδίο package 

συμπληρώνει zeroone.eshop και στην συνέχεια κάνει κλικ στο Finish. 

3. Στο παράθυρο Projects, εκτείνει τον κόμβο Web Services, δεξί κλικ στον 

κόμβο Web Service και επιλέγει Configure Handlers. Στο παράθυρο διαλόγου 

Configure SOAP Message Handlers κάνει κλικ στο Add και επιλέγει την 

eShopLogger κλάση. Τέλος κάνει δύο φορές κλικ στο ΟΚ. 

 

 
Package και Deploy του Web Services 
 
  Για να είναι διαθέσιμο το Web Services προς κατανάλωση πρέπει να ανεβεί στον 

Sun Application Server δηλαδή να έχει κάποιο URL. Η διαδικασία αυτή λαμβάνει 

χώρα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: 

1. Δεξί κλικ στο Project κόμβο ZeroOne στο παράθυρο Projects και επιλογή 

Properties. Στο κουτί διαλόγου Project Properties ο χρήστης επιλέγει το Run  

πάνελ. Στο πεδίο Context Path γράφει ZeroOne και στο Relative URL eShop. 

Στην συνέχεια κάνει κλικ στο OK. 

2. Δεξί κλικ στο project ZeroOne στο παράθυρο Projects και επιλογή Run 

Project. O Sun Application Server ξεκινάει και το Web Service γίνεται deploy. 

 

 

Register και test του Web Service 
 

  Τα βήματα που ακολουθούνται για το register και test του Web Service είναι: 

1. Στο παράθυρο Projects ο χρήστης εκτείνει τον κόμβο Web Services, κάνει 

δεξί κλικ στον κόμβο Web Service eShop και επιλέγει Add to Registry. Ένα 

παράθυρο θα εμφανιστεί με ένα προτεινόμενο URL που θα χρησιμοποιηθεί 

για να δηλωθεί το Web Service. Στην συνέχεια κάνει κλικ στο ΟΚ. 

2. Στο παράθυρο Runtime, εκτείνει τον κόμβο Web Service και επιλέγει το 

eShop. Στην συνέχεια κάνει δεξί κλικ στην μέθοδο getContentsByName και 
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επιλέγει Test Operation. Στο παράθυρο Test Web Service Operation στο 

πεδίο Value βάζει κάποια τιμή επιλέγει submit και βλέπει τα αποτελέσμαστα 

από το ερώτημα που γίνεται στην βάση. Η επιστρεφόμενη τιμή είναι ένας 

πίνακας τύπου ProductItem. 

 

Στο βήμα 1 προσδιορίσθηκε το URL του WSDL εγγράφου που είναι: 

http://localhost:8080/ZeroOne/eShop?WSDL

 

Ο Sun Application Server τρέχει στην θύρα 8080. Τα περιεχόμενα του εγγράφου 

WSDL είναι: 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
- <definitions xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 

xmlns:tns="urn:eShop/wsdl" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 
xmlns:ns2="urn:eShop/types" name="eShop" 
targetNamespace="urn:eShop/wsdl">

- <types>
- <schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:tns="urn:eShop/types" xmlns:soap11-
enc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
targetNamespace="urn:eShop/types">

  <import namespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" />  
- <complexType name="ArrayOfProductItem">
- <complexContent>
- <restriction base="soap11-enc:Array">
  <attribute ref="soap11-enc:arrayType" wsdl:arrayType="tns:ProductItem[]" 

/>  
  </restriction>
  </complexContent>
  </complexType>

- <complexType name="ProductItem">
- <sequence>
  <element name="name" type="string" />  
  <element name="price" type="string" />  
  <element name="quantity" type="string" />  
  </sequence>
  </complexType>
  </schema>
  </types>

- <message name="eShopSEI_getContentsByCompany">
  <part name="String_1" type="xsd:string" />  
  </message>

- <message name="eShopSEI_getContentsByCompanyResponse">
  <part name="result" type="ns2:ArrayOfProductItem" />  
  </message>
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- <message name="eShopSEI_getContentsByDescription">
  <part name="String_1" type="xsd:string" />  
  </message>

- <message name="eShopSEI_getContentsByDescriptionResponse">
  <part name="result" type="ns2:ArrayOfProductItem" />  
  </message>

- <message name="eShopSEI_getContentsByID">
  <part name="int_1" type="xsd:int" />  
  </message>

- <message name="eShopSEI_getContentsByIDResponse">
  <part name="result" type="ns2:ArrayOfProductItem" />  
  </message>

- <message name="eShopSEI_getContentsByName">
  <part name="String_1" type="xsd:string" />  
  </message>

- <message name="eShopSEI_getContentsByNameResponse">
  <part name="result" type="ns2:ArrayOfProductItem" />  
  </message>

- <portType name="eShopSEI">
- <operation name="getContentsByCompany" parameterOrder="String_1">
  <input message="tns:eShopSEI_getContentsByCompany" />  
  <output message="tns:eShopSEI_getContentsByCompanyResponse" />  
  </operation>

- <operation name="getContentsByDescription" parameterOrder="String_1">
  <input message="tns:eShopSEI_getContentsByDescription" />  
  <output message="tns:eShopSEI_getContentsByDescriptionResponse" />  
  </operation>

- <operation name="getContentsByID" parameterOrder="int_1">
  <input message="tns:eShopSEI_getContentsByID" />  
  <output message="tns:eShopSEI_getContentsByIDResponse" />  
  </operation>

- <operation name="getContentsByName" parameterOrder="String_1">
  <input message="tns:eShopSEI_getContentsByName" />  
  <output message="tns:eShopSEI_getContentsByNameResponse" />  
  </operation>
  </portType>

- <binding name="eShopSEIBinding" type="tns:eShopSEI">
  <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" style="rpc" 

/>  
- <operation name="getContentsByCompany">
  <soap:operation soapAction="" />  
- <input>
  <soap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

use="encoded" namespace="urn:eShop/wsdl" />  
  </input>

- <output>
  <soap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

use="encoded" namespace="urn:eShop/wsdl" />  
  </output>
  </operation>

- <operation name="getContentsByDescription">
  <soap:operation soapAction="" />  
- <input>
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  <soap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
use="encoded" namespace="urn:eShop/wsdl" />  

  </input>
- <output>
  <soap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

use="encoded" namespace="urn:eShop/wsdl" />  
  </output>
  </operation>

- <operation name="getContentsByID">
  <soap:operation soapAction="" />  
- <input>
  <soap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

use="encoded" namespace="urn:eShop/wsdl" />  
  </input>

- <output>
  <soap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

use="encoded" namespace="urn:eShop/wsdl" />  
  </output>
  </operation>

- <operation name="getContentsByName">
  <soap:operation soapAction="" />  
- <input>
  <soap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

use="encoded" namespace="urn:eShop/wsdl" />  
  </input>

- <output>
  <soap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

use="encoded" namespace="urn:eShop/wsdl" />  
  </output>
  </operation>
  </binding>

- <service name="EShop">
- <port name="eShopSEIPort" binding="tns:eShopSEIBinding">
  <soap:address location="http:// uom-mis.dyndns.org:8080/ZeroOne/eShop" 

xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" />  
  </port>
  </service>
  </definitions>

 

 

3.3.4 Δημοσίευση των Web Services στην SAP registry(10) 

 
  Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναφερθεί η διαδικασία για την δημοσίευση των Web 

Services των εταιρειών Star Company και Zero One Company στην registry της SAP. 

Για την επικοινωνία με τον χρήστη η registry έχει Web Interface με URL 

http://uddi.sap.com. Ένα screenshot της registry υπάρχει στο σχήμα 3.5. 
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Σχήμα 3.5 – SAP Registry 

 

Το GUI της registry παρέχει δυνατότητες στον χρήστη για: 

1. αναζήτηση εταιρειών και υπηρεσιών, http://uddi.sap.com/uddi/api/inquiry/ 

2. για δημοσίευση εταιρειών και υπηρεσιών, https://uddi.sap.com/uddi/api/publish/ 

 

  Για αναζήτηση πληροφοριών δεν χρειάζεται ο χρήστης να έχει κάποιον λογαριασμό 

ενώ για δημοσίευση είναι απαραίτητός. 

  Η δημοσίευση των υπηρεσιών των δύο εταιρειών της Star και της Zero One θα γίνει 

από τον δικτυακό τόπο της SAP. Για να δημοσιεύσει κάποια εταιρεία τις υπηρεσίες 

της πρέπει να ακολουθήσει τα βήματα: 

1. Πρέπει να δημιουργήσει ένα λογαριασμό στην SAP διότι μόνο οι 

εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν να δημοσιεύσουν πληροφορίες. 

2. Στην συνέχεια αφού συνδεθούν (log-on) στο τόπο της SAP επιλέγουν 

διαδοχικά “>>publish” και από την κατηγορία “my Businesses” “Retrieve my 
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Businesses”. Στην φόρμα που ανοίγει επιλέγετε το κουμπί Add για να 

περαστούν τα στοιχεία της εταιρείας (όνομα, περιγραφή, επικοινωνίας κ.α.).  

3. Αφού πλέον υπάρχει εταιρεία μπορούν οι υπηρεσίες να συνδεθούν με αυτήν. 

Επιλέγεται το κουμπί “>>Wsdl” και στην φόρμα που ανοίγει στο πεδίο “Please 

enter your WSDL document URL” εισάγεται το αρχείο WSDL της υπηρεσίας 

και επιλέγεται Next. 

 

Με τα παραπάνω βήματα εισάγονται οι υπηρεσίες των εταιρειών στην Registry. 

 

Τα στοιχεία που εισήχθησαν για την Star Company είναι: 

Main Name: Star Company 

Description: Computer Products 

URL: http://www.starcompany.gr

Technical Contact: Leoforos Stratou 345, 23456 Salonica, Greece 

Sales Contact: Leoforos Stratou 345, 23456, Salonica, Greece 

 

To wsdl του Web Service της εταιρείας έχει σημείο πρόσβασης:  

http:// uom-mis.dyndns.org/webservices2i/e-shop.php?wsdl 

   

Τα στοιχεία που εισήχθησαν για την Zero One Company είναι: 

Main Name: Zero One Company 

Description: Computer Store - ELECTRONIC DATA PROCESSING 

URL: http://www.ZeroOneCompany.gr

Technical Contact: Egnatias 550, 24434, Salonica, Greece 

Sales Contact: Egnatias 550, 24434, Salonica, Greece 

 

To wsdl του Web Service της εταιρείας έχει σημείο πρόσβασης:  

http:// uom-mis.dyndns.org:8080/ZeroOne/eShop?wsdl 

  

3.3.5 Αναζήτηση των Web Services στην SAP registry(10) 

 
  Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει αναζήτηση των Web Services στην registry της SAP. Η 

αναζήτηση θα γίνει με κώδικα με το API UDDI. Για να λειτουργήσει το API UDDI 

πρέπει να έχει εγκατασταθεί το εργαλείο PEAR. 

  Όπως έχει αναφερθεί οι υπηρεσίες υπάρχουν πάνω (προσκολλημένες)  στις 

επιχειρήσεις τους. Δηλαδή για να βρεθεί ένα Web Service πρέπει να βρεθεί πρώτα η 
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επιχείρηση που το έχει δημοσιεύσει. Μπορεί να γίνει και απευθείας αναζήτηση των 

Web Service αλλά δεν θα γνωρίζουμε που ανήκουν σε ποια επιχείρηση άρα 

ελλοχεύει ο κίνδυνος να χρησιμοποιηθεί λάθος Web Service. 

 Επομένως η αναζήτηση των υπηρεσιών ξεκινάει από την αναζήτηση των 

επιχειρήσεων δηλαδή της Star Company και της Zero One Company. Πριν ξεκινήσει 

η αναζήτηση των εταιρειών πρέπει να προσδιοριστούν στο αρχείο UDDI.php τα 

τερματικά σημεία αναζήτησης και δημοσίευσης της SAP registry που αναφέρονται 

στο κεφάλαιο 3.3.4. Το μέρος του κώδικα του UDDI αρχείου γίνεται: 

 
var $_regarray = 

    'SAPv3' => 

        array( 

          'Inquiry'  => 

            array( 

                  'url'  => 'uddi.sap.com/uddi/api/inquiry/',  

                  'port' => 80), 

          'Publish' => 

            array( 

                   'url' => 'https://uddi.sap.com/uddi/api/publish/', 

                   'port' => 443))); 

 
 
Παρατήρηση: Από τον παραπάνω κώδικα πρέπει να συγκρατηθεί το όνομα SAPv3 

που θα είναι το όνομα με το οποίο στον κώδικα, θα προσδιοριστεί η SAP registry. 

 
  Για αναζήτηση σε registry UDDI με κριτήριο το όνομα της εταιρείας χρησιμοποιείται 

η συνάρτηση find_business(5). Τα ορίσματα(6) της find_business που θα 

χρησιμοποιηθούν κατά την αναζήτηση είναι: 

• name: Είναι το προαιρετικό όρισμα που θα ταιριάξει με το όνομα της 

επιχείρησης που αναζητείται. Εάν το όνομα που θα δοθεί θέλουμε να ταιριάζει 

σε ένα μέρος του ονόματος που υπάρχει στην registry τότε πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί ο χαρακτήρας επί της εκατό (%) στο τέλος και την αρχή του 

ορίσματος 

• maxRows: Είναι η προαιρετική ακέραια τιμή η οποία περιορίζει το νούμερο 

των αποτελεσμάτων που θα επιστραφούν. 

• findQualifiers: Συλλογή από findQualifier στοιχεία που αλλάζουν την σειρά 

των αποτελεσμάτων αναζήτησης βάση διαφόρων κριτηρίων όπως ονόματος, 

ημερομηνίας δημοσίευσης κ.λ.π. 

  Ο κώδικας της αναζήτησης business σε UDDI registry είναι: 
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<?php 

    require_once 'UDDI2.php'; 

    $my_uddi = new UDDI('SAPv3', 2);  

  

 $result = htmlspecialchars( 

        $my_uddi->find_business( 

            array('name' => '%star%',                 

                  'maxRows' => 3, 

                  'findQualifiers' => 'sortByNameAsc,sortByDateAsc')  

         ) 

     ); 

   echo "<pre>$result</pre>"; 

?> 

 

Η εντολή  
 

$my_uddi = new UDDI('SAPv3', 2);  

 

ορίζει σε ποια registry θα γίνει η αναζήτηση των πληροφοριών και των υπηρεσιών. 

Ακολούθως με την μέθοδο find_business στέλνεται ένα SOAP μήνυμα στην Registry 

ζητώντας να βρει το μέγιστο τρεις εταιρίες οι οποίες θα έχουν συνθετικό στο όνομα 

τους την λέξη Star και θα γίνουν ταξινόμηση κατά αύξουσα σειρά βάση του ονόματος 

τους και της ημερομηνίας τους. Στην συνέχεια η registry απαντάει με ένα SOAP 

μήνυμα που εμφανίζει της εταιρίες βάση του κριτηρίου. Στην registry SAP υπάρχει 

μόνο μια εταιρεία που τηρεί το κριτήριο και έχει τέσσερις υπηρεσίες (τέσσερα Web 

Services). O κώδικας των SOAP μηνυμάτων είναι: 
 
Ερώτημα 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<Envelope xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
<Body> 
<find_business  maxRows="3" xmlns="urn:uddi-org:api_v2" 
generic="2.0"> 
<findQualifiers> 
<findQualifier>sortByNameAsc</findQualifier> 
<findQualifier>sortByDateAsc</findQualifier> 
</findQualifiers> 
<name >%star%</name> 
</find_business> 
</Body> 
</Envelope> 
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Απάντηση 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<Envelope xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
<Body> 
<businessList xmlns="urn:uddi-org:api_v2" generic="2.0" 
operator="uddi:uddi.sap.com"> 
<businessInfos> 
<businessInfo businessKey="245010d0-3b24-11db-b9a8-0002a58a7342"> 
<name xml:lang="en">Star Company</name> 
<description xml:lang="en">computer products</description> 
<serviceInfos> 
<serviceInfo serviceKey="7b4b7d30-3b32-11db-a058-0002a58a7342" 
businessKey="245010d0-3b24-11db-b9a8-0002a58a7342"> 
<name xml:lang="en">AmazonSearchService</name> 
</serviceInfo> 
<serviceInfo serviceKey="2f00fe80-3b48-11db-8f07-0002a58a7342" 
businessKey="245010d0-3b24-11db-b9a8-0002a58a7342"> 
<name xml:lang="en">dbMethodos</name> 
</serviceInfo> 
<serviceInfo serviceKey="e26b2b80-3b48-11db-815a-0002a58a7342" 
businessKey="245010d0-3b24-11db-b9a8-0002a58a7342"> 
<name xml:lang="en">EchoMethodos3</name> 
</serviceInfo> 
<serviceInfo serviceKey="3f9bdec0-3b4a-11db-8f8e-0002a58a7342" 
businessKey="245010d0-3b24-11db-b9a8-0002a58a7342"> 
<name xml:lang="en">E-SHOP</name> 
</serviceInfo> 
</serviceInfos> 
</businessInfo> 
</businessInfos> 
</businessList> 
</Body> 
</Envelope> 
 

  Στην συνέχεια γίνεται αποκωδικοποίηση της απάντησης του SOAP μηνύματος. 

Αυτό γίνεται διότι δεν είναι γνωστό πόσα Web Services έχει δημοσίευση η εταιρεία. 

Οι γνωστές πληροφορίες είναι ότι χρειάζεται ένα Web Service για την αναζήτηση 

προϊόντων. Άρα ο προγραμματιστής ψάχνει στο SOAP μήνυμα για υπηρεσίες με 

συνθετικό το “SHOP” και τελικά βρίσκει την υπηρεσία με όνομα E-SHOP. Με μια 

ματιά είναι πολύ εύκολο κάποιος να διακρίνει το όνομα E-SHOP μέσα στο SOAP 

μήνυμα. Βέβαια αυτήν η διαδικασία πρέπει να γίνει με κώδικα. Αυτός ο κώδικας θα 

υλοποιηθεί από τον Δικτυακό Τόπο ComparePrice που παρουσιάζεται στο επόμενο 

κεφάλαιο. 

  Γνωρίζοντας το όνομα της υπηρεσίας (E-SHOP) θα αναζητηθούν με την μέθοδο 

find_tModel λεπτομέρειες για αυτήν την υπηρεσία. Ο κώδικας που αναζητεί 

πληροφορίες για τα tModel είναι: 
<?php 

    require_once 'UDDI.php'; 

    $my_uddi = new UDDI('SAPv3', 2); 
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    $result = htmlspecialchars( 

        $my_uddi->find_tModel( 

            array('name' => '%E-SHOP%',                                

                  'findQualifiers' => 'sortByNameAsc,sortByDateAsc')  

        ) 

    ); 

    echo "<pre>$result</pre>";  

?> 

 

 Μετά την εκτέλεση του παραπάνω κώδικα, η απάντηση της UDDI registry θα είναι το 

εξής μήνυμα SOAP. 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<Envelope xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
<Body> 
<tModelList xmlns="urn:uddi-org:api_v2" generic="2.0" 
operator="uddi:uddi.sap.com"> 
<tModelInfos> 
<tModelInfo tModelKey="uuid:3f4162b0-3b4a-11db-926a-0002a58a7342"> 
<name>E-SHOPBinding</name> 
</tModelInfo> 
<tModelInfo tModelKey="uuid:3ef2a670-3b4a-11db-802d-0002a58a7342"> 
<name>E-SHOPPortType</name> 
</tModelInfo> 
</tModelInfos> 
</tModelList> 
</Body> 
</Envelope> 

   

  Όπως φαίνεται από το παραπάνω SOAP μήνυμα έχει επιστραφεί μια λίστα από 

tModel. Από το tModel ο προγραμματιστής θα επιλέξει αυτό που τον ενδιαφέρει (το 

πρώτο tModel) και με την μέθοδο get_tModelDetail θα πάρει πληροφορίες για το 

συγκεκριμένο tModel.  Το δεδομένο που προσδιορίζει μοναδικά το κάθε tModel είναι 

το tModelKey (uuid).   

  Η συνάρτηση get_tModelDetail έχει μοναδικό όρισμα το tModelKey. Ο κώδικα που 

πραγματοποιεί αναζήτηση στην UDDI registry με την συνάρτηση get_tModelDetail 

είναι: 

 
<?php 

    require_once 'UDDI.php'; 

    $my_uddi = new UDDI('SAPv3', 2); 

     $result = htmlspecialchars( 

       $my_uddi->get_tModelDetail( 

         array('tModelKey' =>’ 3f4162b0-3b4a-11db-926a-0002a58a7342’,  
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          )  

        ) 

    ); 

    echo "<pre>$result</pre>"; 

?> 

 

Το μήνυμα SOAP που στέλνει η SAP registry είναι: 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<Envelope xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
<Body> 
<tModelDetail xmlns="urn:uddi-org:api_v2" generic="2.0" 
operator="uddi:uddi.sap.com"> 
<tModel tModelKey="uuid:3f4162b0-3b4a-11db-926a-0002a58a7342" 
authorizedName="0f7ee470-3b23-11db-b293-0002a58a7342" 
operator="uddi:uddi.sap.com"> 
<name>E-SHOPBinding</name> 
<overviewDoc> 
<overviewURL>http:// uom-mis.dyndns.org/webservices2i/e-
shop.php?wsdl</overviewURL> 
</overviewDoc> 
<categoryBag> 
<keyedReference tModelKey="uuid:6e090afa-33e5-36eb-81b7-1ca18373f457" 
keyName="uddi-org:wsdl:types" keyValue="binding" /> 
<keyedReference tModelKey="uuid:c1acf26d-9672-4404-9d70-39b756e62ab4" 
keyName="uddi-org:types" keyValue="wsdlSpec" /> 
<keyedReference tModelKey="uuid:082b0851-25d8-303c-b332-f24a6d53e38e" 
keyName="uddi-org:wsdl:portTypeReference" keyValue="uuid:3ef2a670-
3b4a-11db-802d-0002a58a7342" /> 
<keyedReference tModelKey="uuid:d01987d1-ab2e-3013-9be2-2a66eb99d824" 
keyName="uddi-org:xml:namespace" keyValue="http:// uom-
mis.dyndns.org/webservices2i/e-shop.php?wsdl" /> 
<keyedReference tModelKey="uuid:4dc74177-7806-34d9-aecd-33c57dc3a865" 
keyName="uddi-org:wsdl:categorization:protocol" 
keyValue="uuid:aa254698-93de-3870-8df3-a5c075d64a0e" /> 
<keyedReference tModelKey="uuid:e5c43936-86e4-37bf-8196-1d04b35c0099" 
keyName="uddi-org:wsdl:categorization:transport" 
keyValue="uuid:68de9e80-ad09-469d-8a37-088422bfbc36" /> 
</categoryBag> 
</tModel> 
</tModelDetail> 
</Body> 
</Envelope> 

 

  Σε αυτό το μήνυμα φαίνεται το WSDL τερματικό σημείο της STAR Company για το 

E-SHOP το οποίο είναι http://uom-mis.dyndns.org/webservices2i/e-

shop.php?wsdl. 

Συμπέρασμα: Η παραπάνω διαδικασία κατάληξε στην εύρεση του URL του WSDL 

εγγράφου. Αφού βρέθηκε το αρχείο είναι έτοιμο προς κατανάλωση. Η κατανάλωση 

θα γίνει στον δικτυακό τόπο ComparePrice στο επόμενο κεφάλαιο.  
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  Ακριβώς η ίδια διαδικασία ακολουθείται για την αναζήτηση του Web Service της 

εταιρείας Zero One Company. Τα κριτήρια αναζήτησης είναι για μεν το όνομα της 

επιχείρησης: Zero, για δε το όνομα της υπηρεσίας είναι: Shop. 

Διευκρίνιση: Για την ανάγνωση κόμβων, ιδιοτήτων και στοιχείων ενός XML εγγράφου 

χρησιμοποιείται η συνάρτηση simplexml_load_string  που δέχεται ως όρισμα ένα 

xml έγκυρο έγγραφο σε μορφή string και επιστρέφει ένα αντικείμενο με ιδιότητες όλα 

τα στοιχεία του xml εγγράφου. 

3.3.6 Δικτυακός Τόπος ComparePrice – Κατανάλωση Web Service 
 
 
 Ο δικτυακός τόπος της ComparePrice απεικονίζεται στο παρακάτω screenshot: 

 
Σχήμα 3.6 – Δικτυακός Τόπος ComparePrice 

 
  Ο δικτυακός τόπος αναζητεί στην SAP registry τα WSDL έγγραφα των εταιρειών 

Zero One και Star Company και στην συνέχεια τα καταναλώνει. Ο δικτυακός τόπος 

είναι ανεβασμένος σε apache PHP server. Επομένως όπως γίνεται κατανοητό, ο 

κώδικας θα είναι όμοιος αυτόν του κεφαλαίου 3.3.2.1.2 “Κατανάλωση του Web 

Service”.  

  Στην αρχική σελίδα υπάρχουν δύο checkbox που δίνουν δυνατότητα στον χρήστη 

να αναζητήσει τα προϊόντα που επιθυμεί σε ένα ή και στα δύο e-shop μαγαζιά. Στο 
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πεδίο κειμένου ο χρήστης εισάγει το όνομα του προϊόντος που επιθυμεί και στην 

επομένη σελίδα εμφανίζονται τα προϊόντα που ταιριάζουν στο κριτήριο σε κάθε 

εταιρεία.  

 
Σχήμα 3.7 – Αποτελέσματα αναζήτηση στο ComparePrice 

 

 

  Κάνοντας κλικ ο χρήστης του τόπου, στο όνομα ενός προϊόντος οδηγείται σε νέα σελίδα 

που αναφέρει τα χαρακτηριστικά του προϊόντος (σχήμα 3.7). Τα Web Services όπως έχει 

ειπωθεί παρέχουν τέσσερα στοιχεία, το όνομα, την τιμή, την διαθέσιμη ποσότητα και την 

περιγραφή. Στην σελίδα results.php εμφανίζονται τα πρώτα τρία και στην description.php η 

περιγραφή. 
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Σχήμα 3.8 –  Περιγραφή ενός προϊόντος στο ComparePrice 

  

 Στην ιστοσελίδα results.php o μηχανισμός εύρεσης των Web Services είναι ο ίδιος που 

παρουσιάσθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο “Αναζήτηση των Web Services στην SAP 

registry”.  Στην σελίδα results.php η αναζήτηση των Web Services συμβαίνει στο include 

αρχείο getWsdlFile.php. Ο κώδικας που σχετίζεται με την αναζήτηση του Web Service 

της Zero One Company είναι: 

 

<? $business="zero";?> 

<?php include 'incl/getWsdlFile.php' ?>  //find web service of Zero One Company 

 

  Η μεταβλητή $business προσδιορίζει την επιχείρηση που θα αναζητηθεί στο αρχείο 

getWsdlFile.php. To URL του WSDL εγγράφου που θα βρεθεί θα αποθηκευτεί στην 

μεταβλητή $wsdl. 

  Ο κώδικας του αρχείου results.php που προβάλει τα αποτελέσματα της αναζήτησης 

των προϊόντων στην Zero One Company είναι: 

 
<? $business="zero";?> 

<?php include 'incl/getWsdlFile.php' ?>  <!--find web service of Zero One Company--> 

<?  if(isset($_POST['name']) && isset($_POST['company1'])) { 

    echo "<Br /><Br />";  

?> 

    <div class="companyHeading">Zero One Company </div><hr /> 
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    <? require_once('nusoap.php');  

 

           // Η $wsdl περιέχει το Interface του Web Service 

          $client=new soapclient($wsdl, true);  

         

   $param=array( 

         $_POST['name'] 

      );  

     //καλείται η μέθοδος getContentsByName με τα ορίσματα της 

      $result=$client->call('getContentsByName', $param);   

     

//έλεγχος για λάθη   

     if ($client->fault) { 

     echo '<h2>Fault</h2><pre>'; 

      print_r($result); 

     echo '</pre>'; 

    } else { 

    // Check for errors 

    $err = $client->getError(); 

    if ($err) { 

        // Display the error 

     echo '<h2>Error</h2><pre>' . $err . '</pre>'; 

    } else { 

        // Display the result 

     // ένα δεν υπάρχει καμιά εγγραφή προβάλλεται το κατάλληλο μήνυμα  

    if (count($result)==0) 

        echo " Δεν υπάρχουν αποτελέσματα για το κριτήριο \"".$_POST['name'] ."\""; 

    else 

    {  

      ?> 

     <table><tr style=background-color:#bbc3d3><Td width="400">Name</Td> 

                        <td width="100">Price</td><td width="100">Availability</td></tr></table> 

     <table> 

           <?  

             /* επαναληπτικά τυπώνονται τα αποτελέσματα της αναζήτησης που υπάρχουν  στους πίνακες 

                $result[$i]["name"], $result[$i]["price"], $result[$i]["quantity"], $result[$i]["description"] */ 

             for($i=0;$i<count($result);$i++) 

             { 

    echo "<tr "; 

       $_SESSION['Zdescription'.$i]=$result[$i]["description"]; 

   $_SESSION['Zname'.$i]=$result[$i]["name"]; 

    if($i%2==1)     

        echo "style=background-color:#CCCCCC "; 

    echo "><td width=400><a href=description.php?zi=".$i.">".$result[$i]["name"]."</a></td><td  

                              width=100>".sprintf("%01.2f",$result[$i]["price"])."</td><td width=100>"; 

    if($result[$i]["quantity"]==0) 

      echo "No </td></tr>"; 

    else 

      echo "Yes </td></tr>";         

             }    
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      echo "</table>"; 

 }  

 } 

} 

} 

   

 

3.4 Προσέγγιση με το Semantic Web 
 
  Στο κεφάλαιο 2.1 είχαν τεθεί τρεις προϋποθέσεις τις οποίες έπρεπε να εκπληρώνει 

το πρότυπο. Τις δύο πρώτες τις τηρεί αφού η τεχνολογία των Web Services που 

επιλέχθηκε είναι ανεξάρτητη από πλατφόρμα και λειτουργεί σε δίκτυο. Η τρίτη 

προϋπόθεση αφορούσε την αυτόματη αναζήτηση και χρησιμοποίηση των Web 

Services. 

  Η αυτόματη αναζήτηση αφορά την αναζήτηση σε ένα registry, όχι βάση του 

ονόματος της επιχείρησης ή του ονόματος του Web Service αλλά βάση της 

λειτουργικότητας που αυτό επιτελεί. Η αυτόματη χρησιμοποίηση του Web Service 

είναι η επίκληση των Web Service με γενικό τρόπο και όχι να γράφει ειδικά 

προσαρμοσμένος κώδικας για κάθε υπηρεσία. Δηλαδή στην εφαρμογή που έχει 

αναπτυχθεί ο καταναλωτής των Web Services (site ComparePrice) δεν γνωρίζει την 

λειτουργικότητα τις κάθε μεθόδου αφού το όνομα της, από μόνο της, δεν βοηθάει σε 

αυτήν την κατεύθυνση. Με άλλα λόγια το όνομα getContentsByName δεν φανερώνει 

στον καταναλωτή την λειτουργικότητα που περικλείει η συνάρτηση. Το ίδιο ισχύει για 

τα ορίσματα και τις επιστρεφόμενες τιμές.  

  Όπως διαπιστώθηκε κατά την υλοποίηση του δικτυακού τόπου ComparePrice για 

κάθε Web Service και κάθε συνάρτησή τους, έχει γραφεί ειδικά προσαρμοσμένος 

κώδικας για την χρησιμοποίηση τους.  

 Συμπερασματικά φαίνεται ότι σε κάθε στάδιο των Web Services λείπει η σημασία 

των πληροφοριών τους δηλαδή η παραπάνω πληροφορία που να προσδιορίζει την 

ήδη υπάρχουσα  με κοινός αποδεκτό τρόπο. Αυτό το κενό έρχεται να συμπληρώσει η 

τεχνολογία Semantic Web Services  που παρουσιάζεται στο επόμενο κεφάλαιο. 

 

 
 

3.4.1 Semantic Web Services(7) 
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  Η τεχνολογία Semantic Web Services είναι ο εμπλουτισμός των Web Services με 

σημασιολογική έννοια.  Με αυτό τον τρόπο γίνεται πιο πλήρης η περιγραφή των Web 

Services. Επομένως η πληρέστερη περιγραφή των Web Service έχει ως αποτέλεσμα 

και την πιο αποδοτική αναζήτηση τους. 

  Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Τα Web Services έχουν 

χαρακτηρισθεί ως η τεχνολογία για τις επιχειρήσεις και την ενοποίηση των 

εφαρμογών. Όπως είναι γνωστό τα Web Services περιγράφονται από ένα WSDL 

αρχείο και δημοσιεύονται σε μια UDDI registry. Ο τρέχων μηχανισμός αναζήτησης 

που υποστηρίζεται από το UDDI δεν έχει αρκετές δυνατότητες για αυτόματη 

αναζήτηση. Το κύριο μειονέκτημα είναι η έλλειψη σημασιολογίας στην διαδικασία της 

αναζήτησης και το γεγονός ότι η UDDI δεν χρησιμοποιεί πληροφορίες στην 

περιγραφή των υπηρεσιών. Αυτό κάνει την UDDI λιγότερο αποδοτική και περιορίζει 

τις αναζητήσεις βάση κάποιου κλειδιού ή κάποιας ταξινόμησης.  

  Η ουσία στην σημασιολογική αναζήτηση των Web Services είναι να υπάρχει 

σημασιολογία στην περιγραφή τους και ένας σημασιολογικός αλγόριθμος για την 

αναζήτηση των ζητουμένων υπηρεσιών.   

  Στην τρέχων εργασία θα παρουσιαστεί η πρόσθεση σημασιολογιας στο 

WSDLχρησιμοποιώντας την γλώσσα οντολογιών DAML+OIL. Επιπλέον θα 

χρησιμοποιηθεί η UDDI για την αποθήκευση και αναζήτηση αυτών των 

σημασιολογικών υποσημειώσεων.  Επίσης θα παρουσιαστούν και ορισμένα 

χαρακτηριστικά της γλώσσα οντολογιών DAML –S/OWL-S. 

 

3.4.1.1 Πρόσθεση σημασιολογίας στo WSDL 
 
  Τα Web Services περιγράφονται χρησιμοποιώντας WSDL περιγραφές οι οποίες 

παρέχουν πληροφορίες για τις συναρτήσεις. Τα WSDL έγγραφα δεν περιέχουν 

σημασιολογική περιγραφή αλλά καθορίζουν την δομή από τα μηνύματα 

χρησιμοποιώντας XML schema. Η σημασιολογία μπορεί να προστεθεί στο WSDL 

έγγραφο επεκτείνοντας  τα στοιχεία (elements) και τις ιδιότητες (attributes). 

Χρησιμοποιώντας αυτήν την επεκτασιμότητα σχετίζεται το υπάρχον και το εκτεταμένο 

WSDL έγγραφο με τις οντολογίες της γλώσσας DAML+OIL. Η χρήση οντολογιών 

επιτρέπει την παρουσίαση του WSDL σε μορφή κατανοητή από την μηχανή όπως  η 

γλώσσα DAML-S. 
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3.4.1.1.1 Αντιστοίχιση συναρτήσεων-παραμέτρων σε οντολογικές έννοιες 
 
  Η αναζήτηση μιας υπηρεσίας περιλαμβάνει τον εντοπισμό του WSDL εγγράφου και 

της σχετικής συνάρτησης που θα χρησιμοποιηθεί. Κάθε WSDL έγγραφο μπορεί να 

έχει αρκετές συναρτήσεις με διαφορετική λειτουργικότητα. Οι συναρτήσεις τους 

WSDL εγγράφου θα πρέπει να αντιστοιχούν σε οντολογικές έννοιες του DAML+OIL 

που θα απεικονίζουν την λειτουργικότητα των συναρτήσεων. Αυτό επιτρέπει στους 

χρήστες να αναζητήσουν συναρτήσεις βασισμένες σε οντολογικές έννοιες.  

  Οι παράμετροι εισόδων και εξόδων των συναρτήσεων όταν γίνουν αντιστοίχιση με 

οντολογικές έννοιες γίνονται πιο εκφραστικοί. Χρησιμοποιώντας οντολογίες στις 

παραμέτρους όχι μόνο οι απαιτήσεις του χρήστη και η δημοσιευμένη υπηρεσία 

βρίσκονται σε κοινό εννοιολογικά χώρο, αλλά επίσης εφαρμόζεται ένας μηχανισμός 

για καλύτερο ταίριασμα. 

    Στο WSDL έγγραφο μπορούν να προστεθούν νέες ετικέτες για τα precondition και 

τα effects. Κάθε συνάρτηση μπορεί να έχει κάποιες preconditions και effects. Οι 

preconditions μπορεί να είναι κάποιες λογικές συνθήκες οι οποίες πρέπει να είναι 

true για να εκτελεστούν οι συναρτήσεις. Οι effects είναι οι αλλαγές που προκαλεί η 

εκτέλεση της συνάρτησης. Οι preconditions και οι effects είναι σημαντικές για την 

επιλογή του Web Service. Μετά την επιλογή των υπηρεσιών βασισμένων στις 

συναρτήσεις, στις εισόδους και στις εξόδους οι preconditions και οι effects μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για την επιλογή της πιο συναφής υπηρεσίας. Είναι πιθανό ένας 

αριθμός από συναρτήσεις να έχουν την ίδια λειτουργικότητα, τις ίδιες εισόδους, τις 

ίδιες εξόδους αλλά διαφορετικά effects. 

 
 

3.4.1.2 Πρόσθεση σημασιολογίας στην UDDI 
 
  Για την πρόσθεση σημασιολογίας στην UDDI πρέπει να ακολουθηθούν τα εξής 

βήματα.  

1. Αποθήκευση των σημασιολογικών υποσημειώσεων των Web Service σε 

υπάρχουσες δομές της UDDI. 

2. Παροχή ενός interface για δημιουργία ερωτημάτων χρησιμοποιώντας τις 

σημασιολογικές υποσημειώσεις. 

 

  Γενικά η UDDI υποστηρίζει περιορισμένη σημασιολογία η οποία εμφανίζεται στα 

tModels τα οποία χαρακτηρίζουν και κατηγοριοποιούν τις επιχειρήσεις και τις 
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υπηρεσίες. Συχνά προδιαγραφές ή κατηγορίες μπορούν να δηλωθούν στην UDDI ως 

tModels. 

  Για την αναπαράσταση σημασιολογικής πληροφορίας στην UDDI δημιουργούνται 

τέσσερα tModel σε αυτήν. Το πρώτο  tModel στοιχείο περιέχει την οντολογία εννοιών 

που αναπαριστά την λειτουργικότητα των συναρτήσεων στο σχετικό domain. Το 

δεύτερο και τρίτο στοιχείο περιέχουν τις οντολογικές έννοιες των ορισμάτων εισόδου 

και εξόδου αντίστοιχα. To τέταρτο tModel στοιχείο αναπαριστά την ομαδοποίηση της 

κάθε συνάρτησης με τις εισόδους και εξόδους της. Αυτά τα tModels είναι 

συνδεδεμένα με τις αντίστοιχες οντολογίες χρησιμοποιώντας την ετικέτα τους 

overviewURL.  

 

3.4.1.3  Αναζήτηση στην UDDI με σημασιολογία 
 
  Ο σκοπός της πρόσθεσης σημασιολογικών υποσημειώσεων σε WSDL και UDDI 

είναι η βελτίωση της αναζήτησης και δημιουργίας των υπηρεσιών. Ο μηχανισμός 

αναζήτησης που θα εξεταστεί σε αυτό το κεφάλαιο βασίζεται σε templates 

οντολογιών. Ο αλγόριθμος αναζήτησης περιλαμβάνει τρεις φάσεις. Προϋποθέτει ο 

χρήστης να ορίσει κάποιες απαιτήσεις ως templates δημιουργημένα από οντολογικές 

έννοιες. 

  Στην πρώτη φάση ο αλγόριθμος ταιριάζει συναρτήσεις σε διαφορετικά Web 

Services που να βασίζονται στην λειτουργικότητα (καθορίζεται χρησιμοποιώντας 

οντολογικές έννοιες που αντιστοιχούν σε συναρτήσεις) που αναζητείται. Στην 

δεύτερη φάση τα αποτελέσματα από την πρώτη φάση κατατάσσονται βασισμένα σε 

σημασιολογικές ομοιότητες, ανάμεσα στις έννοιες των εισόδων και εξόδων των 

επιλεγμένων λειτουργιών, και στις έννοιες των εισόδων και εξόδων των templates 

αντίστοιχα. Η προαιρετική τρίτη φάση περιλαμβάνει την κατάταξη βασισμένη σε 

σημασιολογικές ομοιότητες ανάμεσα στις έννοιες των precondition και effect των 

επιλεγμένων συναρτήσεων και στις έννοιες των precondition και effect του template. 

 

3.4.1.3 DAML –S/OWL-S 
 

  H OWL-S(Web Ontology Language) μετονομασία της DAML-S (DARPA Agent 

Markup Language Services) βασίζεται στην OWL, είναι μια οντολογική markup 

γλώσσα, αρκετά εκφραστική για την σημασιολογική αναπαράσταση δυνατοτήτων και 

ιδιοτήτων από τα Web Services. Ο σκοπός της είναι η αυτόματη αναζήτηση, 

χρησιμοποίηση και δημιουργία των Web Services. H OWL-S έχει μια οντολογία πιο 
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πάνω από τις άλλες η οποία χαρακτηρίζει τα Web Services χρησιμοποιώντας τρεις 

τύπους γνώσης για τις υπηρεσίες. Οι τρεις τύποι είναι: 

• ServiceProfile: Χρησιμοποιείται για να περιγράψει την λειτουργικότητα του 

Web Services. Παρέχει ένα πράκτορα για αναζήτηση υπηρεσιών με 

αφηρημένο προσδιορισμό από ένα service για να καθορίσει πότε ισχύουν οι 

απαιτήσεις του πράκτορα (π.χ. τύποι εισόδου και εξόδου, preconditions και 

postconditions). 

• ServiceModel (ονομάζεται και Process): Περιγράφει πως δουλεύει το Web 

Services. 

• ServiceGrounding: Καθορίζει τον τρόπο πρόσβασης στην υπηρεσία. 

Προσδιορίζει το πρωτόκολλο επικοινωνίας (http, rpc κ.α) και συγκεκριμένες 

πληροφορίες της υπηρεσίας όπως αριθμό θύρας. 

  

  Η οντολογία που βρίσκεται στην κορυφή της OWL-S είναι η κλάση service. Στο 

ακόλουθο σχήμα φαίνονται οι τρεις τύποι γνώσης σε σχέση με την service οντολογία. 

 
Σχήμα 3.9 – Service οντολογία 
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4. Συμπεράσματα 
 
 
  Γενικά το πρότυπο που δημιουργήθηκε σε αυτήν την διπλωματική πέτυχε κατά ένα 

μεγάλο ποσοστό το στόχο του. Εάν δε, εισαγόταν σημασιολογία σε όλη την διάρκεια 

των φάσεων των Web Service τα αποτελέσματα θα ήταν ακόμα καλύτερα. Δηλαδή η 

πρόσθεση σημασιολογίας στην περιγραφή του Web Service και στην διάρκεια της 

αναζήτησης, αυτοματοποιεί τις διαδικασίες των Web Services. 

  Όσον αφορά την επιλογή αποθηκευτικού χώρου, μερικές δυσκολίες 

αντιμετωπίστηκαν κατά την αναζήτηση της υποψήφιας UDDI δημοσίας registry. Οι 

registries που υπήρχαν τόσο η IBM όσο και η Microsoft είχαν σταματήσει να 

λειτουργούν. Ο λόγος που επιλέχθηκε μια δημόσια registry και όχι μια τοπική, είναι 

για να έχει το πρότυπο και γενικά η εφαρμογή μια πιο γενική μορφή (πιο ρεαλιστική). 

Δύσκολο σημείο στην διπλωματική ήταν και η δημιουργία του νέου τύπου δεδομένων 

informationOfProduct στο κεφάλαιο 3.3.2.2. Ο λόγος δεν ήταν τόσο η δυσκολία 

του κώδικα αλλά η έλλειψη διαθέσιμων πόρων σχετικά με αυτό το θέμα στο 

διαδίκτυο. Ένας άλλος ευχάριστος πονοκέφαλος στην γλώσσα PHP ήταν η πληθώρα 

επιλογών στα εργαλεία των Web Services.  Γενικά πάντως η υιοθέτηση αξιόπιστων 

γλωσσών όπως της JAVA και της PHP βοήθησαν την υλοποίηση του όλου 

εγχειρήματος.  

  Η εισαγωγή της σημασιολογίας στα Web Services παρουσιάζει ένα ευρύ ερευνητικό 

πεδίο. Στις μέρες μας οι τεχνολογίες που την υποστηρίζουν είναι μακριά από το 

τελικό προϊόν. Τα αποτελέσματα από την χρησιμοποίηση των διαφόρων 

σημασιολογικών προσεγγίσεων έδειξαν ότι το Semantic Web Services απέχει από 

την ωριμότητα. 

  Τελειώνοντας, μπορεί ακόμα να μην έχει βρεθεί ο άρτιος πράκτορας, ο οποίος 

αυτόματα θα κάνει δύο οποιοσδήποτε εφαρμογές να επικοινωνήσουν, αλλά η εξέλιξη 

δείχνει ότι όσο περνάει ο καιρός τα πράγματα προς τα εκεί οδεύουνε. Εξάλλου το 

κύριο χαρακτηριστικό της εποχής μας που είναι η επικοινωνία γιατί να μην μπορεί να 

χαρακτηρίζει και τις εφαρμογές. 
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